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Tylko dla państw UE.
Proszę nie wyrzucać elektronarzędzi wraz z odpadami domowymi!
Zgodnie z europejską Dyrektywą 2012/19/EU dot. zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego oraz odpowiednikiem w prawie narodowym zużyte elektronarzędzia muszą być 
oddzielnie zbierane i wprowadzane do ponownego użytku w sposób nieszkodliwy dla środowiska.
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Uwaga! Niestosowanie się do zasad obsługi może grozić utratą życia, zranieniem lub uszkodzeniem
urządzenia!
Uwaga! Przeczytaj instrukcję przed rozpoczęciem obsługi urządzenia, by ograniczyć ryzyko 
uszkodzenia ciała.
Używaj okularów ochronnych!
Używaj rękawic ochronnych!
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Używaj narzędzi ochrony słuchu!
Używaj maski ochronnej!
Uwaga! Przed montażem, czyszczeniem, zmianami, konserwacją, odstawianiem lub przenoszeniem
wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła prądu!
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Szanowny kliencie,
życzymy przyjemnej i udanej pracy z nowym urządzeniem.

Uwaga:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpowiedzialności za bezpieczeństwo 
produktu, producent nie odpowiada za szkody powstałe w związku z korzystaniem z urządzenia w 
przypadku:

 nieprawidłowej obsługi,
 niestosowania się do instrukcji obsługi,
 naprawy przez zewnętrznych, nieupoważnionych pracowników,
 instalowania i zamiany nieoryginalnych części zamiennych,
 nieprawidłowego użytku,
 awarii układu elektrycznego z powodu niestosowania się do dokumentacji elektrycznej oraz 

przepisów VDE 0100, DIN 57113 / VDE 0113.

Zalecamy
dokładne przeczytanie całej instrukcji przed rozpoczęciem pracy.
Instrukcja ma na celu ułatwienie użytkownikowi zapoznania się z urządzeniem oraz właściwego 
wykorzystania jego możliwości.



Instrukcja obsługi zawiera ważne uwagi na temat tego, jak używać urządzenia w sposób 
bezpieczny, właściwy i oszczędny oraz jak uniknąć ryzyka, oszczędzić na kosztach naprawy, 
skrócić okres przestoju oraz wydłużyć czas niezawodności i żywotności maszyny.
Poza stosowaniem się do zawartych w instrukcji wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, należy 
też zawsze przestrzegać stosownych przepisów krajowych, które odnoszą się do obsługi tego 
rodzaju urządzeń.
Instrukcja powinna być umieszczona w przezroczystej plastikowej teczce dla ochrony przez brudem
i wilgocią, oraz przechowywana w pobliżu urządzenia. Każda osoba obsługująca urządzenie ma 
obowiązek przeczytać instrukcję przed rozpoczęciem pracy i dokładnie się do niej stosować. 
Urządzenia mogą używać tylko osoby, które przeszły odpowiednie przeszkolenie i zostały 
poinformowane o zagrożeniach wiążących się z jego obsługą. Należy przestrzegać wymogów 
dotyczących minimalnego wieku osób pracujących z urządzeniem.
Poza wspomnianymi zawartymi w instrukcji wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz 
odpowiednimi przepisami krajowymi należy też przestrzegać ogólnie uznanych zasad technicznych 
dotyczących pracy z urządzeniami do obróbki drewna.

Uwagi ogólne
 Po rozpakowaniu sprawdź, czy żadna z części nie została uszkodzona podczas transportu. 

Niezwłocznie powiadom dostawcę o ewentualnych usterkach. Późniejsze reklamacje nie 
będą uwzględniane.

 Upewnij się, czy produkt został dostarczony w całości.
 Przed rozpoczęciem pracy dokładnie przeczytaj instrukcję w celu zapoznania się z 

urządzeniem.
 Używaj wyłącznie oryginalnych przyborów i części zamiennych. Części zamienne można 

zamówić u miejscowego dostawcy. Przy zamawianiu podać numer urządzenia, typ oraz rok 
produkcji.
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Zestaw
Piła taśmowa
Stół do pracy
Ogranicznik podłużny
Instrukcja obsługi
Popychacz
Woreczek na przybory
Klucz sześciokątny SW 10/13
Klucz sześciokątny wsuwany

Dane techniczne
Szerokość prześwitu (mm) 200
Wysokość prześwitu (mm) 80
Wymiary stołu (mm) 300 x 300
Prędkość cięcia (m/min) 880
Długość brzeszczotu (mm) 1400
Szerokość brzeszczotu (mm) 3,5/12
Wysokość stołu (mm) 310
W x S x D (mm) 720 x 475 x 440
Kąt ustawienia stołu (stopnie) -5 – 45
Waga całkowita (kg) 16
Średnica podłączenia ssawy (mm) 35 (od wewnątrz) / 40 (z zewnątrz)
Średnica koła napędzającego brzeszczot (mm) 205
Silnik



Silnik elektryczny 230-240 V / 50 Hz
Nominalne zużycie energii P1 / Tryb pracy 250 W / S2 15 min
Dostawa energii P2 130 W
Obroty 1/min 1400
Ochrona silnika nie
Zwolnienie podnapięciowe tak
Typ włącznika Schuko
Dane mogą podlegać modyfikacjom technicznym!

Legenda
1. Drzwiczki obudowy
2. Zamek
3. Osłona brzeszczotu
4. Prowadnica brzeszczotu
5. Ogranicznik podłużny
6. Stół
7. Rama
8. Włącznik/wyłącznik
9. Rączka do napinania brzeszczotu
10. Rączka do regulacji górnego koła napędowego
11. Silnik
12. Podłączenie ssawy
13. Rączka do regulacji osłony brzeszczotu
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Parametry hałasu
Poziom hałasu (dB)
Bieg jałowy LWA = 73,6 dB(A)
Praca LWA = 92,8 dB(A)
Poziom hałasu na stanowisku pracy
Bieg jałowy LpAeq = 64,1 dB(A)
Praca LpAeq = 82,3 dB(A)
Wartość błędu pomiarowego wynosi K = 3 dB.
Używaj narzędzi ochrony słuchu.
Silny hałas może prowadzić do utraty słuchu. Całkowite wartości drgań (suma wektorowa – trzy 
kierunki) ustalone zgodnie z EN 61029.

Wartość emisji drgań ah ≤ 2,5 m/s2

błąd pomiarowy K 1,5 m/s2

Podana wartość drgań została obliczona zgodnie ze standaryzowanymi metodami. Wartość może się
wahać zależnie od sposobu używania sprzętu i w wyjątkowych wypadkach może przekraczać 
podaną wartość.
Podana wartość drgań może być wykorzystywana do porównania z innymi urządzeniami 
elektrycznymi.
Podana wartość drgań może być wykorzystywana do wstępnej oceny szkodliwego oddziaływania.

Ogranicz wytwarzanie hałasu i drgań do minimum!
Używaj tylko sprzętu w idealnym stanie.
Regularnie konserwuj i czyść urządzenie.
Nie przeładowuj urządzenia.
W razie potrzeby oddaj urządzenie do sprawdzenia.



Wyłączaj nieużywane urządzenie.

Wszystkie części instrukcji, które dotyczą bezpieczeństwa, zostały oznaczone następującym 

znakiem: 

Uwagi dot. bezpieczeństwa

Uwaga! Podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi należy przestrzegać następujących zasad 
bezpieczeństwa, chroniących przed porażeniem prądem, uszkodzeniem ciała lub pożarem. 
Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia przed rozpoczęciem pracy i zachowaj instrukcję, aby móc z niej 
nadal korzystać.

Bezpieczna praca
1. Utrzymuj porządek na stanowisku pracy
- Nieuporządkowane stanowisko pracy stwarza ryzyko wypadku.
2. Bierz pod uwagę czynniki środowiskowe
- Unikaj ekspozycji urządzeń elektrycznych na deszcz.
- Nie używaj urządzeń elektrycznych w miejscach wilgotnych lub mokrych.
- Zadbaj o dobre oświetlenie stanowiska pracy.
- Nie używaj urządzeń elektrycznych w miejscach grożących pożarem lub wybuchem.
3. Pamiętaj o ochronie przed porażeniem prądem
- Unikaj dotykania uziemionych elementów (np. rury, grzejniki, piecyki elektryczne, chłodziarki).
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4. Chroń dzieci i osoby postronne
- Nie pozwól osobom postronnym dotykać urządzenia lub przewodu, ani zbliżać się do stanowiska 
pracy.
5. Bezpiecznie przechowuj urządzenia elektryczne
- Niewykorzystywane urządzenia elektryczne powinny być przechowywane w suchym, 
wyniesionym lub zamkniętym miejscu niedostępnym dla dzieci.
6. Unikaj przeładowania urządzenia
- Urządzenia elektryczne działają lepiej i bezpieczniej we wskazanym zakresie napięcia.
7. Używaj właściwego urządzenia
- Nie używaj urządzeń o niskiej wydajności do ciężkich prac.
- Nie używaj urządzeń elektrycznych niezgodnie z ich przeznaczeniem. Na przykład nie używaj 
ręcznych pił tarczowych do cięcia gałęzi lub kłód.
- Nie używaj omawianego urządzenia do cięcia drewna opałowego.
8. Pracuj w odpowiednim stroju
- Nie zakładaj luźnych ubrań ani biżuterii, które mogą wkręcić się w ruchome części urządzenia.
- Obuwie antypoślizgowe jest zalecane przy pracy na świeżym powietrzu.
- Zwiąż długie włosy i zabezpiecz je siateczką do włosów.
9. Używaj narzędzi ochronnych
- Zakładaj okulary ochronne.
- Używaj maski podczas prac wytwarzających pył.
10. Podłącz urządzenie usuwające pył przed obróbką drewna, materiałów drewnopodobnych 
lub tworzyw sztucznych.
- Jeżeli jest możliwość podłączenia urządzenia usuwającego pył, upewnij się, czy jest ono 
właściwie podłączone i używane.
- Obróbka drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych w zamkniętych 
pomieszczeniach jest dozwolona pod warunkiem stosowania urządzeń usuwających pył.
11. Umocuj materiał poddawany obróbce
- Użyj klamer lub imadła do utrzymania materiału w miejscu. Jest to pewniejsze niż 
bezpieczniejsze, niż przytrzymywanie materiału ręką.



- W przypadku długich elementów konieczne jest dodatkowe podparcie (stół, kozioł itp.), by 
uniknąć przewrócenia maszyny.
- Zawsze mocno dociśnij materiał do podłoża i zablokuj go, by uniknąć jego podskakiwania i 
przekrzywiania. 
12. Unikaj nieprawidłowej postawy ciała
- Zawsze dbaj o to, by pewnie stać na podłożu i mieć równowagę.
- Unikaj niewygodnych ustawień dłoni, przy których nagłe obsunięcie może spowodować kontakt 
jednej lub obu dłoni z ostrzem.
13. Dbaj o swoje narzędzia
- Narzędzia powinny zawsze być ostre i czyste. Umożliwia to bardziej wydajną i bezpieczniejszą 
pracę.
- Przestrzegaj wskazówek dotyczących smarowania i wymiany sprzętu.
- Regularnie sprawdzaj stan przewodu i w razie potrzeby oddaj urządzenie do wymiany przewodu 
przez wykwalifikowanego pracownika.
- Regularnie sprawdzaj stan przedłużaczy i wymień je w razie potrzeby.
- Pilnuj, żeby uchwyt był suchy, czysty i wolny od oleju lub smaru.
14. Wyjmuj wtyczkę z gniazdka
- Nigdy nie usuwaj drzazg, wiórów ani zaklinowanych kawałków drewna z ruchomego ostrza piły.
- Odłączaj urządzenie od prądu, kiedy nie jest używane, przed konserwacją lub przed wymianą 
elementów takich jak tarcze tnące, dłuta lub końcówki frezujące.
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- Jeżeli ostrze zatnie się z powodu nadmiernego nacisku podczas pracy, wyłącz urządzenie i odłącz 
je od prądu. Usuń obrabiany element i upewnij się, że ostrze może się swobodnie obracać. Włącz 
urządzenie i zacznij cięcie od nowa z mniejszą siłą nacisku.
15. Nie zostawiaj kluczy w urządzeniu
- Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że klucze i przybory do regulacji zostały usunięte i 
odłożone. 
16. Unikaj przypadkowego włączania urządzenia
- Przed włożeniem wtyczki do gniazdka upewnij się, że włącznik jest w położeniu „off”.
17. Używaj przedłużacza przed pracą na zewnątrz
- Przy pracy na świeżym powietrzu używaj tylko certyfikowanych i odpowiednio oznaczonych 
przedłużaczy.
- Nie odwijaj przewodu ze szpuli ponad potrzebę.
18. Zachowuj uwagę
- Zwracaj uwagę na to co robisz. Zachowuj zdrowy rozsądek podczas pracy. Nie używaj urządzeń 
elektrycznych w stanie rozproszenia.
19. Sprawdzaj, czy urządzenie nie jest uszkodzone
- Przed kontynuowaniem pracy z urządzeniem elektrycznym należy dokładnie sprawdzić stan 
zabezpieczeń i innych elementów, aby upewnić się, że nie są uszkodzone i działają poprawnie.
- Sprawdź, czy ruchome elementy działają prawidłowo, nie zacinają się i nie mają uszkodzonych
części. Aby urządzenie działało bez zakłóceń, wszystkie części muszą być poprawnie zamontowane
i spełnione muszą być wszelkie inne warunki.
- Ruchoma osłona zabezpieczająca nie może być mocowana tak, by pozostawała otwarta.
- Uszkodzone zabezpieczenia i elementy muszą być odpowiednio naprawione lub wymienione 
przez uprawniony do tego zakład, chyba że instrukcja stwierdza co innego.
- Uszkodzone włączniki muszą być wymienione w zakładzie obsługi klienta.
- Nie używaj wadliwych ani uszkodzonych przewodów.
- Nie używaj urządzeń elektrycznych, w których nie można włączyć i wyłączyć włącznika.
20. UWAGA!
- Zachowuj szczególną ostrożność przy podwójnym cięciu ukośnym.
21. UWAGA!



- Używanie innych niż wskazane narzędzi i przyborów stwarza ryzyko urazu.
22. Urządzenia elektryczne powinny być naprawione przez wykwalifikowanego
elektryka.
- Omawiane urządzenie jest zgodne z odpowiednimi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. 
Naprawy może wykonywać tylko elektryk, przy użyciu oryginalnych części zamiennych. 
Nieprzestrzeganie tego wymogu może prowadzić do wypadku.
23. Nie używaj przewodu niezgodnie z jego przeznaczeniem
- Nie ciągnij za przewód przy wyjmowaniu wtyczki z gniazdka. Chroń przewód przez ciepłem, 
smarem i ostrymi przedmiotami.
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Dodatkowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

 Zakładaj rękawice ochronne do wykonywania jakichkolwiek prac konserwacyjnych przy 
ostrzu!

 Podczas cięć ukośnych z przechylonym stołem prowadnica musi być ustawiona w jego 
niższej części.

 Przy cięciu okrągłych kawałków drewna używaj odpowiedniego imadła zapobiegającego 
obracaniu się materiału.

 Przy cięciu pionowo ustawionych desek używaj urządzenia zapobiegającego odrzutowi.
 Urządzenie zasysające pył, zaprojektowane dla prędkości strumienia powietrza wynoszącej 

20 m/s, powinno być podłączone, aby nie przekraczać norm emisji pyłu podczas obróbki 
drewna i umożliwić sprawną pracę.

 Każda osoba obsługująca urządzeniem powinna być przeszkolona w zakresie 
bezpieczeństwa.

 Nie używaj urządzenia do cięcia drewna opałowego.
 Maszyna posiada zabezpieczenie przed przypadkowym ponownym włączeniem po awarii 

prądu.
 Przed pierwszym użyciem urządzenia upewnij się, że napięcie podane na tabliczce 

znamionowej jest takie samo, jak napięcie w sieci.
 Jeżeli używasz szpuli z przewodem, cały przewód powinien być odwinięty ze szpuli.
 Osoby pracujące z urządzeniem nie powinny być rozpraszane.
 Zwracaj uwagę na kierunek obrotu silnika i ostrza.
 Nigdy nie odczepiaj ani nie odsuwaj urządzeń zabezpieczających.
 Nie tnij elementów zbyt małych, by móc je bezpiecznie trzymać dłonią.
 Nie usuwaj drzazg, odłamków ani zablokowanych kawałków drewna, kiedy ostrze jest w 

ruchu.
 Zawsze należy przestrzegać obowiązujących w danym miejscu przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz innych ogólnie uznanych zasad bezpieczeństwa.
 Zwracaj uwagę na informacje publikowane przez odpowiednie stowarzyszenia zawodowe.
 Ustaw osłonę tak, by znajdowała się ok. 3 mm nad materiałem, który zamierzasz ciąć.
 Uwaga! Podeprzyj długie elementy (np. dodatkowym stolikiem na kółkach), by zapobiec ich

przechylaniu się po przecięciu.
 Upewnij się, czy przed przeniesieniem urządzenia osłona ostrza (10) znajduje się w dolnym 

położeniu.
 Osłony nie służą do przenoszenia urządzenia ani innych działań niezgodnych z 

przeznaczeniem.
 W jakikolwiek sposób zniekształcone lub uszkodzone ostrza nie mogą być używane.
 Jeżeli wkładka stołu jest zużyta, wymień ją.
 Nie używaj urządzenia, jeżeli osłona ostrza lub zdejmowalne urządzenia zabezpieczające są 

otwarte.
 Upewnij się, że ostrze i jego prędkość są dostosowane do materiału.



 Nigdy nie czyść ostrza, które nie zdążyło się całkowicie zatrzymać.
 Przy cięciu prosto w stronę ogranicznika podłużnego należy używać popychacza.
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 Podczas przenoszenia urządzenia, osłona ostrza powinna znajdować się w najniższym 

położeniu w stosunku do stołu.
 Podczas cięć ukośnych z przechylonym stołem ogranicznik podłużny musi być ustawiony w

jego niższej części.
 Przy cięciu okrągłych kawałków drewna używaj odpowiedniego imadła zapobiegającego 

obracaniu się materiału.
 Nigdy nie używaj osłon do podnoszenia lub przenoszenia urządzenia.
 Upewnij się, że osłony ostrza są zamknięte i właściwie ustawione.
 Trzymaj ręce w bezpiecznej odległości od ostrza. Przy bliskich cięciach używaj popychacza.

Użycie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenia testowane przez CE spełniają wszelkie europejskie przepisy oraz odpowiednie 
wytyczne dla danego urządzenia.

 Wszelkie osłony i zabezpieczenia muszą być zamontowane przed rozpoczęciem pracy.
 Urządzenie jest przeznaczone do obsługi przez jedną osobę. Operator odpowiada za 

bezpieczeństwo innych osób znajdujących się w pobliżu.
 Przestrzegaj wszelkich załączonych uwag dotyczących bezpieczeństwa i ostrzeżeń.
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 Pilnuj, żeby załączone uwagi dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia były zawsze pełne i 

czytelne.
 Piła wraz z załączonymi narzędziami i przyborami jest przeznaczona wyłącznie do cięcia 

drewna, materiałów drewnopodobnych, metali nieżelaznych i stali.
 Maksymalne wymiary materiału do obróbki nie mogą przekraczać wielkości stołu. Przy 

większych elementach, które wymagają przechylenia stołu, należy używać odpowiedniego 
przedłużenia lub wózka. Piła taśmowa może być wykorzystywana do cięcia metali 
nieżelaznych pod warunkiem zastosowania specjalnego ostrza (przybory dodatkowe) przy 
zmienionej prędkości. Nie można ciąć stopów o zawartości powyżej 80% magnezu ze 
względu na ryzyko zapłonu. Używaj tylko ostrzy oferowanych przez producenta.

 Podczas pracy w zamkniętym pomieszczeniu należy podłączyć urządzenie zasysające pył. 
Pozwala ono usuwać drobne drzazgi i pył. Prędkość strumienia powietrza musi wynosić 20 
m/s przy podciśnieniu 860 Pa.

 Urządzenie zasysające pył włącza się automatycznie po upływie 23 sekund od włączenia 
maszyny. Zapobiega to przeładowaniu bezpiecznika sieciowego.

 Po wyłączeniu maszyny, urządzenie zasysające pył nadal działa przez 23 sekundy i 
następnie samoczynnie się wyłącza. Pozostający pył jest w tej sytuacji zasysany, zgodnie z 
niemieckimi przepisami dotyczącymi materiałów niebezpiecznych. Pozwala to ograniczyć 
zużycie energii i zmniejsza hałas, skoro urządzenie zasysające pył działa tylko podczas 
pracy piły.

 Przy zawodowym używaniu maszyny używane musi być urządzenie zasysające zgodne z 
przepisami zawodowymi. Nie wyłączaj ani nie usuwaj urządzenia podczas pracy piły. 
Urządzenie powinno być używane tylko wtedy, gdy jest w idealnym stanie technicznym, 
zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami podanymi w instrukcji obsługi. Powinno być 
obsługiwane wyłącznie przez osoby, które rozumieją zasady bezpieczeństwa i ryzyko 
związane z obsługą urządzenia. Wszelkie usterki, zwłaszcza wpływające na bezpieczeństwo 
pracy, powinny być jak najszybciej usunięte.

 Należy zawsze przestrzegać wskazań producenta dotyczących bezpieczeństwa, obsługi i 



konserwacji urządzenia oraz pamiętać o podanych parametrach technicznych urządzenia.
 Wymagane jest także stosowanie się do odpowiednich przepisów mających zapobiegać 

wypadkom oraz innych zasad bezpiecznej pracy. Urządzenie może być wykorzystywane, 
konserwowane i obsługiwane tylko przez osoby, które są z nim zapoznane i przeszkolone w 
zakresie jego obsługi i wszelkich procedur. Samowolne przeróbki urządzenia oznaczają 
zwolnienie producenta z odpowiedzialności za wszelkie wynikłe szkody. Urządzenie może 
być wykorzystywane tylko w połączeniu z oryginalnym wyposażeniem i narzędziami 
wskazanymi przez producenta.

[s. 13 instrukcji – odpowiada s. 23 pliku PDF]
 Stosowanie urządzenia niezgodnie z tymi zasadami jest równoznaczne ze stosowaniem go 

niezgodnie z przeznaczeniem. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z takiego użycia.
W tej sytuacji odpowiedzialność ponosi tylko osoba obsługująca urządzenie.

 Uwaga: używanie narzędzi i przyborów innych niż wskazane w instrukcji może stwarzać 
ryzyko urazu.

Urządzenie nie zostało zaprojektowane do wykorzystania komercyjnego, handlowego ani 
przemysłowego. Gwarancja zostaje anulowana, jeżeli urządzenie jest wykorzystywane w 
przedsięwzięciach komercyjnych, handlowych lub przemysłowych bądź w analogicznych celach.

Pozostałe zagrożenia
Urządzenie zostało wyprodukowane za pomocą nowoczesnych technologii, zgodnie z uznanymi 
zasadami bezpieczeństwa. Mimo tego pewne zagrożenia mogą nadal występować.

 Ryzyko zranienia palców i dłoni przez ruchome ostrze z powodu niewłaściwego trzymania 
materiału.

 Ryzyko zranienia przez gwałtownie odrzucony materiał z powodu niewłaściwej obsługi, na 
przykład pracy bez popychacza.

 Ryzyko szkód dla zdrowia z powodu pyłu i drzazg. Używaj narzędzi ochronnych takich jak 
okulary. Używaj urządzenia zasysającego pył.

 Ryzyko urazu z powodu uszkodzenia ostrza. Regularnie sprawdzaj stan ostrza.
 Ryzyko zranienia palców i dłoni podczas wymiany ostrza. Wykonuj prace w rękawicach.
 Ryzyko urazu z powodu uruchomienia taśmy tnącej przy włączeniu urządzenia,
 Stosowanie niewłaściwych lub uszkodzonych przewodów elektrycznych stwarza ryzyko 

wypadku.
 Zakładaj dopasowane ubranie. Zdejmij pierścionki, bransolety i inne sztuki biżuterii.
 Osoby o długich włosach powinny pracować w czapce lub siatce na włosy. 

Nawet przy przestrzeganiu wszelkich zasad bezpieczeństwa mogą nadal występować pewne 
zagrożenia, które nie są wyraźnie zauważalne.
Aby zminimalizować ryzyko związane z pozostałymi zagrożeniami, należy przestrzegać 
wskazówek zawartych w punktach „Zasady bezpieczeństwa”, „Właściwa obsługa urządzenia” oraz 
w całej instrukcji obsługi.

Instalacja
Przygotuj stanowisko pracy, na którym ma być ustawione urządzenie. Upewnij się, czy jest dość 
miejsca, by móc bezpiecznie pracować bez zakłóceń.

[s. 14 instrukcji – odpowiada s. 25 pliku PDF]
Urządzenie jest przeznaczone do pracy w zamkniętych pomieszczeniach i musi być stabilnie 
ustawione na twardym i równym podłożu. Stabilność urządzenia osiąga się przez przymocowanie 
go 4 śrubami do odpowiedniego podłoża, np. stołu lub ławy roboczej.
Przenoszenie
Do przenoszenia urządzenie może być chwytane tylko za ramę lub tabliczkę ramy. Nigdy nie 
podnoś urządzenia, trzymając je za urządzenia zabezpieczające, regulacyjne lub za stół.



Podczas przenoszenia osłona ostrza musi znajdować się w najniższym położeniu i blisko stołu.
Nigdy nie podnoś urządzenia, chwytając za stół!
Przed przenoszeniem odłącz urządzenie od prądu.

Opis urządzenia
Dzięki swojej udoskonalonej budowie, urządzenie może być zastosowane przy różnorodnych 
formach obróbki drewna i tworzyw sztucznych. Górne i dolne koło napędowe jest zabezpieczone 
stałą osłoną i uchylną pokrywą. Część brzeszczotu, która znajduje się ponad stołem i nie bierze 
udziału w cięciu, jest przykryta osłoną przymocowaną do prowadnicy brzeszczotu, która z kolei jest
zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem przez stałą osłonę górnego koła. Część 
brzeszczotu, która znajduje się poniżej stołu i nie bierze udziału w cięciu, jest zabezpieczona stałą 
osłoną. Możliwość przechylenia stołu w zakresie od -5° do 45° umożliwia różne rodzaje cięć, w 
tym:
Cięcia podłużne
Cięcia poprzeczne
Cięcia ukośne
Cięcia krzywoliniowe i nieregularne
Wykonywanie połączeń typu jaskółczy ogon lub czop
Cięcia brzeżne belek o przekroju kwadratowym

Przed rozpoczęciem pracy zapoznaj się ze wskazówkami w instrukcji obsługi.

Montaż
Narzędzia
1 klucz nastawny SW 10/13
1 klucz z główką sześciokątną SW 3 
1 klucz z główką sześciokątną SW 4 
Ze względów technicznych stół i narożniki nie są zmontowane.

Montaż stołu, ryc. 1, 2, 3
1. Zdejmij nakrętkę motylkową (E), dźwignię dociskającą (F), obie podkładki i płytkę.
2. Zdejmij 2 nakrętki karbowane (D) i usztywnienie w kształcie litery U (C) ze stołu.
3. Przeprowadź stół (A) przez ostrze (B) i przymocuj go płytką, dwiema podkładkami, nakrętką 
motylkową (E) i dźwignią dociskającą (F) do obudowy urządzenia.

[s. 15 instrukcji – odpowiada s. 27 pliku PDF]

4. Przymocuj usztywnienie w kształcie litery U (C) za pomocą dwóch wkrętów M6x16 i nakrętek 
karbowanych (D) z przodu stołu (ryc. 3).

Regulacja stołu (ryc. 4)
1. Ustaw stół w położeniu podstawowym i dokładnie dokręć nakrętkę motylkową (E) i dźwignię 
dociskającą (F).
2. Ustaw stół równolegle to ostrza i dokręć trzy śruby. Pilnuj, żeby ostrze znajdowało się centralnie 
we wkładce stołu.

Ustawianie stołu pod odpowiednim kątem do ostrza (ryc. 5)
1. Przesuń prowadnicę ostrza całkowicie do góry i mocno ją zablokuj.
2. Zwolnij dźwignię dociskającą (F) i nakrętkę motylkową (E) na segmencie obrotowym (G).
3. Ustaw stół pod odpowiednim kątem (9-5°) do ostrza (użyj ekierki).
4. Dokręć śrubę regulacyjną i zablokuj ją nakrętką (ryc. 4).



Wstawianie ogranicznika podłużnego Ryc. 6
Ogranicznik podłużny (5) może być ustawiony po obu stronach ostrza.
Po obu stronach mocuje się go dźwigienką blokującą (J).

Montaż haka do popychacza
Wkręć haczyk do popychacza w gwint w górnej ramie i przymocuj nakrętką.
Kiedy popychacz nie jest używany, zawieszaj go na haczyku.

Rozpoczęcie pracy
Przed rozpoczęciem pracy dokładnie przeczytaj instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.
Podczas pracy wszystkie elementy zabezpieczające muszą być na miejscach.

Wymiana brzeszczotu
Niebezpieczeństwo!
Możliwe jest zranienie nawet nieruchomym ostrzem. Zakładaj rękawice do wymiany ostrza.
Zawsze używaj właściwych ostrzy.
1. Odkręć dwie śruby karbowane (D) i zdejmij usztywnienie w kształcie litery U (C) spod stołu 
(ryc. 3).
2. Otwórz obydwoje drzwiczek obudowy.
3. Odkręcaj śrubę regulacyjną (9) do momentu uwolnienia ostrza.

[s. 16 instrukcji – odpowiada s. 29 pliku PDF]
4. Wyjmij ostrze i wysuń je przez:
- szczelinę w stole,
- osłonę przy górnej prowadnicy ostrza,
- osłonę przy obudowie piły i prowadnicach stołu.
Załóż nowe ostrze. Sprawdź, czy jest prawidłowo ustawione. Zęby muszą być skierowane w stronę 
przodu urządzenia (w stronę drzwiczek).
5. Ustaw ostrze środkowo w stosunku do gumowych powierzchni kół napędowych.
6. Dokręcaj śrubę regulującą, aż ostrze przestanie zsuwać się z kół.
7. Z powrotem opuść dolną osłonę (K), by przykryć ostrze. 
8. Zamknij oboje drzwiczek obudowy.
9. Następnie:
- Napręż ostrze za pomocą śruby regulującej (9).
- Ustaw ostrze w odpowiednim położeniu za pomocą śruby regulującej (10).
- Ustaw prowadnice ostrza.
- Włącz urządzenie na próbę przynajmniej na czas 1 minuty.
- Wyłącz urządzenie, odłącz je od prądu i sprawdź ustawienia.

Naprężanie brzeszczotu (ryc. 8)
Niebezpieczeństwo:
Zbyt duże naprężenie może spowodować pęknięcie ostrza. Zbyt małe naprężenie może 
spowodować zsunięcie się ostrza z koła napędowego i jego zatrzymanie.
1. Całkowicie odsuń do góry górną prowadnicę ostrza.
2. Sprawdź naprężenie, naciskając palcem na boczną powierzchnię brzeszczotu w połowie 
odległości między stołem a górną prowadnicą. Ostrze nie powinno się odginać o więcej niż 3-5 
mm.
3. W razie potrzeby popraw naprężenie:
- Obracanie śruby regulującej (9) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara zwiększa naprężenie.
- Obracanie śruby regulującej (9) zgodnie z ruchem wskazówek zegara zmniejsza naprężenie.

Wyśrodkowanie brzeszczotu (ryc. 8)



Jeżeli ostrze nie leży na środku gumowej powierzchni kół napędowych, trzeba wyregulować jego 
przebieg przez zmianę nachylenia górnego koła:
1. Odkręć śrubę blokującą (K).
2. Obracaj śrubę regulującą (10):
- Obracaj śrubę (10) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, jeżeli ostrze dotyka przedniej strony 
piły.
- Obracaj śrubę (10) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, jeżeli ostrze dotyka tylnej strony piły.

[s. 17 instrukcji – odpowiada s. 31 pliku PDF]
Regulacja górnej prowadnicy ostrza
Górna prowadnica ostrza składa się z:

 łożyska oporowego (podtrzymuje brzeszczot od tyłu), oraz
 dwóch sztyftów prowadzących (podtrzymujących dodatkowo z boku).

Łożysko i sztyfty muszą być regulowane po każdej wymianie ostrza lub powierzchni kół 
napędowych.
Uwaga:
Regularnie sprawdzaj stan zużycia wszystkich łożysk. W razie potrzeby wymień jednorazowo 
łożyska obu prowadnic.

Regulacja łożyska oporowego (ryc. 9)
W razie potrzeby wyreguluj brzeszczot i napręż go.
1. Odkręć śrubę do regulacji łożyska oporowego (50).
2. Ustaw położenie łożyska oporowego (51). (Odległość między łożyskiem a ostrzem = 0,5 mm). 
Kiedy ostrze jest obracane ręcznie, nie może dotykać łożyska.
3. Dokręć śrubę do regulacji łożyska oporowego (50).

Ustawianie sztyftów prowadzących (ryc. 10)
1. Odkręć śruby (52).
2. Ściśnij oba sztyfty (53) tak, by się stykały (rozdzielone tylko ostrzem).
3. Kilkakrotnie obróć ostrze ręcznie, by odpowiednio ustawić sztyfty – oba powinny lekko dotykać 
ostrza.
4. Dokręć śruby (52).

Ustawianie dolnej prowadnicy ostrza
Dolna prowadnica ostrza składa się z:

 łożyska oporowego (podtrzymuje brzeszczot od tyłu), oraz
 dwóch sztyftów prowadzących (podtrzymujących dodatkowo z boku).

Łożysko i sztyfty muszą być regulowane po każdej wymianie ostrza lub powierzchni kół 
napędowych.
Uwaga:
Regularnie sprawdzaj stan zużycia wszystkich łożysk. W razie potrzeby wymień jednorazowo 
łożyska obu prowadnic.

[s. 19 instrukcji – odpowiada s. 33 pliku PDF]
Regulacja łożyska oporowego (ryc. 11)
1. Odkręć dwie śruby i wyjmij usztywnienie w kształcie litery U.
2. Odkręć trzy śruby i wyjmij stół.
3. Przesuń dolną prowadnicę ostrza maksymalnie do góry.
4. W razie potrzeby wyreguluj brzeszczot i napręż go.
5. Odkręć śrubę dociskającą (59) łożyska oporowego (51). Ustaw położenie łożyska oporowego. 
(Odległość między łożyskiem a ostrzem = 0,5 mm). Kiedy ostrze jest obracane ręcznie, nie może 
dotykać łożyska.



6. Dokręć śrubę do regulacji łożyska oporowego (50).

Ustawianie sztyftów prowadzących (ryc. 11)
1. Odkręć śruby (56) kluczem sześciokątnym.
2. Ściśnij oba sztyfty (54) tak, by się stykały (rozdzielone tylko ostrzem).
3. Kilkakrotnie obróć ostrze ręcznie, by odpowiednio ustawić sztyfty – oba powinny lekko dotykać 
ostrza.
4. Z powrotem przymocuj stół.
5. Przymocuj pod stołem usztywnienie w kształcie litery U.

Wymiana wkładki stołu
Należy wymienić wkładkę, jeżeli szczelina poszerzyła się lub jest uszkodzona.
1. Usuń wkładkę ze stołu, naciskając ją w dół.
2. Włóż nową wkładkę.

Czyszczenie urządzenia
1. Otwórz oboje drzwiczek obudowy.
2. Za pomocą szczotki lub odkurzacza usuń trociny i pył.
3. Zamknij oboje drzwiczek obudowy.

Przechowywanie urządzenia
Niebezpieczeństwo!
Przechowuj urządzenie tak, by nie mogło ono być włączone przez niepowołaną osobę i by nikt nie 
został poszkodowany.
Uwaga!
Nie przechowuj niezabezpieczonej piły na zewnątrz lub w wilgotnych pomieszczeniach.

Wskazówki do pracy
Podane niżej wskazówki stanowią przykłady bezpiecznego użycia pił taśmowych.
Podane techniki bezpiecznej pracy powinny być rozumiane jako uzupełnienie ogólnych zasad 
bezpieczeństwa. Nie da się ich idealnie i w pełni odnieść do każdego użycia urządzenia. Nie 
pokrywają one każdej możliwej ryzykownej sytuacji i powinny być interpretowane z ostrożnością.

[s. 20 instrukcji – odpowiada s. 35 pliku PDF]
 Podłącz urządzenie zasysające pył przed pracą w zamkniętym pomieszczeniu. W zakładach 

pracy używane muszą być urządzenia zasysające zgodne z przepisami zawodowymi.
 Poluzuj ostrze, kiedy urządzenie jest wyłączone (np. po zakończeniu pracy). Przymocuj do 

urządzenia karteczkę z informacją o stopniu naprężenia ostrza, by uprzedzić kolejnego 
użytkownika.

 Przechowuj nieużywane brzeszczoty bezpiecznie i w suchym miejscu. Przed użyciem 
sprawdź pod kątem uszkodzeń (stan zębów, pęknięcia). Nie używaj uszkodzonych ostrz!

 Przed dotykaniem ostrza zakładaj rękawice. Przed rozpoczęciem pracy wszelkie urządzenia 
zabezpieczające i ochronne muszą być dobrze zamocowane.

 Nigdy nie czyść brzeszczotu lub prowadnicy ręczną szczotką lub skrobakiem, kiedy 
brzeszczot jest w ruchu. Ostrza pokryte żywicą mogą utrudniać bezpieczną pracę i muszą 
być regularnie czyszczone.

 Dla własnego bezpieczeństwa używaj okularów i nauszników ochronnych. Jeśli masz długie
włosy, podwiąż je siateczką.

 Zawiń luźne rękawy powyżej łokci.
 Zawsze podczas pracy ustawiaj prowadnicę ostrza jak najbliżej obrabianego materiału. 

Zadbaj o to, żeby stanowisko pracy i otoczenie urządzenia były dobrze oświetlone.



 Zawsze używaj ogranicznika przy cięciach prostych, by zapobiec przechyleniu lub 
wyślizgnięciu się materiału. Przy cięciu wąskich elementów z ręcznym podawaniem, 
używaj popychacza.

 Przy cięciach ukośnych ustaw stół pod odpowiednim kątem i prowadź materiał po 
powierzchni ogranicznika. Pilnuj, by materiał był bezpiecznie prowadzony. Przy cięciach 
krzywoliniowych i nieregularnych równomiernie popychaj materiał obiema rękoma ze 
złożonymi palcami. Utrzymuj ręce w strefie bezpiecznej.

 Przy powtarzalnych cięciach krzywoliniowych lub nieregularnych stosuj stały plan pracy. 
Uważaj, żeby okrągłe elementy poddawane obróbce się nie obracały.

 Przy cięciach poprzecznych używaj wyposażenia dodatkowego – szablonu do cięć 
poprzecznych.

Włącznik/wyłącznik (ryc. 12 punkt 8)
 Aby włączyć urządzenie, naciśnij część zieloną ze znakiem „I”.
 Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij część czerwoną ze znakiem „0”.
 Urządzenie jest wyposażone w wyłącznik podnapięciowy. Po awarii prądu urządzenie musi 

być włączone z powrotem.

Ogranicznik (ryc. 12 punkt 5)
Ogranicznik podłużny służy jako prowadnica przy cięciach podłużnych.

 Przymocuj ogranicznik (5) w wymaganym miejscu przez dociśnięcie dźwigienki blokującej
(J).

[s. 21 instrukcji – odpowiada s. 37 pliku PDF]
Cięcie ukośne (ryc. 1, 4, 5, 13) 

 W celu wykonania cięcia ukośnego w stosunku do położenia ostrza (ryc. 1, B) można 
przechylić stół (6) do przodu w zakresie 0°-45°.

 Zwolnij uchwyt blokujący (ryc. 4, F).
 Przechylaj stół (6) do przodu do momentu osiągnięcia pożądanego wskazania na skali 

kątomierza (ryc. 4).
 Dociśnij uchwyt blokujący (ryc. 4, F)

Uwaga: Przy pracy z przechylonym stołem (6), ogranicznik podłużny (5) musi się znajdować w 
jego niżej położonej części, na prawo od ostrza zgodnie z kierunkiem pracy (ryc. 1, B) (jeżeli 
pozwala na to szerokość materiału), by zabezpieczyć materiał przez obsunięciem.

Uwaga! Po każdej zmianie ustawień zalecamy wykonanie cięcia próbnego, by sprawdzić osiągane
wymiary materiału.

 Przy wszystkich  cięciach  górna prowadnica  ostrza (ryc.  1.1,  4)  musi  być  ustawiona jak
najbliżej materiału poddawanego obróbce.

 Materiał musi być zawsze prowadzony obiema rękoma płasko wzdłuż powierzchni stołu (6),
by zapobiec zablokowaniu ostrza (ryc. 1, B).

 Materiał  powinien  być  popychany  ze  stałym  naciskiem,  nie  większym  niż  nacisk
umożliwiający swobodne przecięcie materiału bez zablokowania ostrza.

 Zawsze używaj ogranicznika podłużnego (5) do wszelkich rodzajów cięć, do których jest on
przeznaczony.

 Lepiej jest wykonać cięcie w jednym podejściu niż w kilku krokach, które mogą wymagać
cofania  materiału.  Jeżeli  jednak nie  da się  uniknąć cofnięcia  materiału,  należy najpierw
wyłączyć  urządzenie  i  nie  cofać materiału,  dopóki  ostrze (ryc.  1,  B)  całkowicie  się  nie
zatrzyma.

 Przy cięciu materiał musi być zawsze trzymany od najdłuższej strony.
Uwaga! Przy cięciu wąskich elementów konieczne jest stosowanie popychacza. Popychacz (S) 



powinien zawsze znajdować się w zasięgu ręki i być zawieszany na przeznaczonym do tego 
haczyku w bocznej części urządzenia (ryc. 1.1).

Wykonywanie cięć podłużnych (ryc. 14) 
Materiał jest w tym wypadku cięty podłużnie.

 Ustaw ogranicznik podłużny (5) po lewej stronie ostrza (ryc. 1 B) (jeżeli jest to możliwe),
zgodnie z żądaną szerokością.

 Opuść prowadnicę ostrza (4) na materiał.
 Włącz urządzenie.
 Prawą ręką dociśnij brzeg materiału do ogranicznika (5), podczas gdy jego płaska strona

spoczywa na stole (6).
 Równomiernie przesuwaj materiał wzdłuż ogranicznika (5) w stronę ostrza (ryc. 1 B).
 Ważne: długie elementy muszą być podparte (np. dodatkowym stojakiem), żeby nie opadły

gwałtownie po zakończeniu cięcia.
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Wykonywanie cięć ukośnych (ryc. 13) 

 Ustaw stół pod wymaganym kątem (zob. punkt „Cięcie ukośne”).
 Dalej postępuj zgodnie z opisem w punkcie „Wykonywanie cięć podłużnych”.

Cięcia krzywoliniowe (ryc. 15) 
Jedną z najważniejszych zalet piły taśmowej jest łatwość wycinania linii krzywych i skręcania.

 Opuść prowadnicę ostrza (4) na materiał.
 Włącz urządzenie.
 Mocno dociśnij materiał do stołu (6) i powoli przesuwaj w stronę ostrza (ryc. 1 B).
 W wielu  wypadkach  przydatne  może  być  niekoniecznie  dokładne  nacięcie  krzywych  i

rogów około 6 mm od linii.
 Jeżeli wycinane skręty są zbyt ciasne w stosunku do stosowanego brzeszczotu, konieczne

jest  wykonanie  cięć  pomocniczych  aż  do  przedniej  granicy  krzywej.  W takiej  sytuacji
niepotrzebne kawałki drewna same odpadną po ukończeniu planowanego cięcia.

Połączenie elektryczne
Silnik nowego urządzenia jest w pełni gotowy do pracy.
Połączenie jest zgodne z odpowiednimi przepisami VDE i DIN.
Użytkownik musi zadbać o to, czy jego podłączenie do sieci elektrycznej oraz wszelkie 
wykorzystywane przedłużacze są zgodne z miejscowymi przepisami.
Wszelkie prace instalacyjne, naprawcze i konserwacyjne przy połączeniu elektrycznym mogą być 
wykonywane tylko przez wykwalifikowanych specjalistów.

Ważne
Silnik jest zaprojektowany do trybu pracy S1.
W przypadku przeładowania silnik samoczynnie się wyłącza. Silnik może być ponownie włączony 
po upływie czasu potrzebnego na schłodzenie, który może się wahać.

Wadliwe przewody elektryczne
Często zdarza się uszkodzenie izolacji przewodów elektrycznych.
Możliwe przyczyny:

 Ściśnięcie przewodu przeprowadzonego przez okno lub przymknięte drzwi.
 Zgięcie wskutek nieprawidłowego podłączenia lub ułożenia przewodu.
 Przecięcie izolacji z powodu przejechania ostrym przedmiotem po przewodzie.
 Uszkodzenie izolacji przy wyciąganiu wtyczki siłą za przewód.



 Pęknięcia izolacji z powodu starzenia się materiału.
Przewody z uszkodzoną izolacją stwarzają zagrożenie życia i nie mogą być wykorzystywane.
Regularnie sprawdzaj stan przewodów. Zawsze sprawdzaj przewody, kiedy są one odłączone od 
prądu.
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Przewody elektryczne muszą być zgodne z odpowiednimi przepisami VDE i DIN. Używaj tylko 
przedłużaczy z oznaczeniem H 07 RN. Wymagane jest określenie typu na przewodzie.

Silnik jednofazowy
 Napięcie w sieci musi wynosić 230 V / 50 Hz.
 Przedłużacz o długości do 25 m musi mieć przekrój poprzeczny o powierzchni co najmniej 

1,5 mm2, powyżej długości 25 m - przekrój o powierzchni co najmniej 2,5 mm2.
 Podłączenie do sieci musi być wyposażone w wolno działający bezpiecznik 16 A.

Tylko wykwalifikowany elektryk może wykonywać naprawy układu elektrycznego maszyny.
W razie potrzeby proszę podać zakładowi wykonującemu naprawę następujące dane:

 Producent silnika
 Rodzaj prądu wykorzystywanego przez silnik
 Dane na tabliczce znamionowej urządzenia
 Dane na tabliczce znamionowej włącznika

Jeżeli silnik musi zostać wymieniony, zawsze powinien być odsyłany razem z pełnym napędem i 
włącznikiem.

Konserwacja
Wykonuj wszelkie prace konserwacyjne, pomiarowe i sprzątające tylko przy wyłączonym silniku. 
Wyjmij wtyczkę z gniazdka i zaczekaj, aż ruchome elementy się zatrzymają. Wszelkie urządzenia 
zabezpieczające i ochronne muszą być założone z powrotem od razu po zakończeniu naprawy lub 
konserwacji. Łożyska kulkowe urządzenia nie wymagają prac konserwacyjnych.

Zalecenia:
Co jakiś czas lekko smaruj ruchome części stołu i mechanizm naprężający brzeszczot.

 Regularnie czyść ostrze. Po obróbce drewna pozostaje osad żywicy. Polecamy preparat 
Pharmol HEK, produkt nr 61009700 do usuwania żywicy.

 Regularnie sprawdzaj stan kół napędowych oraz łożysk oporowych. W razie potrzeby 
wyreguluj je lub rozmontuj i nasmaruj lub wymień części.

 Wymieniaj zużytą wkładkę stołu.
 Dbaj o to, by stół był zawsze wolny od żywicy.
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Rozwiązywanie problemów

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Silnik nie pracuje Brak prądu Sprawdź bezpiecznik

Włącznik, kondensator Poprosić elektryka o 
sprawdzenie urządzenia

Zepsuty przedłużacz Wyjąć wtyczkę, sprawdzić stan 
przedłużacza, wymienić w razie
potrzeby

Ostrze się luzuje Źle nastawiona prowadnica Wyreguluj prowadnicę zgodnie 
z instrukcją



Niewłaściwe ostrze Wybierz inne ostrze zgodnie z 
instrukcją obsługi

Przypalenia na drewnie podczas
pracy

Tępe ostrze Wymień ostrze

Niewłaściwe ostrze Wybierz inne ostrze zgodnie z 
instrukcją obsługi

Ostrze zacina się podczas pracy Tępe ostrze Wymień ostrze

Ostrze pokryte żywicą Oczyść ostrze

Niewłaściwe ostrze Wybierz inne ostrze zgodnie z 
instrukcją obsługi

Ostrze zablokowane Usunąć wióry i odłamki
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Deklaracja zgodności
Deklaruję, że produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami UE i normami:

2014/29/UE
X 2014/35/UE
2006/28/WE
2005/32/WE
X 2014/30/UE
2004/22/WE
1999/5/WE
2014/68/UE
90/396/WE
X 2011/65/UE

X 2006/42/WE
Aneks IV
Organ powiadamiany:
Numer organu powiadamianego: 0123

2000/14/WE_2005/88/WE
Aneks V
Aneks VI
Hałas: mierzony LWA = xx dB(A); gwarantowany LWA = xx dB(A)
Organ powiadamiany:
Numer organu powiadamianego:

Referencje standardowe: EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, 
EN 61000-3-3
Nr artykułu 4901504901
Dokument może podlegać zmianom bez uprzedzenia
Rejestr dokumentów: Stefan Hartinger
Günzburger Str. 69, D-89335 Ichenhausen

[s. 26 instrukcji – odpowiada s. 192 pliku PDF]
Gwarancja PL
Wszelkie uszkodzenia muszą być zgłaszane w przeciągu 8 dni od daty otrzymania towaru, w 
przeciwnym wypadku, prawo do reklamacji wygasa. Gwarantujemy, że w czasie trwania gwarancji 



wymienimy wszelkie części maszyny, które okażą się niesprawne na skutek wad materiału z jakiego
zostały wykonane lub błędów w produkcji bez dodatkowych opłat pod warunkiem, że maszyna 
będzie obsługiwana zgodnie z zaleceniami. W odniesieniu do części nie produkowanych przez nas, 
gwarancja obowiązuje tylko w przypadku naszych dostawców. Koszty instalacji nowych części są 
ponoszone przez klienta. Odszkodowania wynikłe z uszkodzeń maszyny oraz redukcje ceny zakupu
maszyny w ramach reklamacji nie będą rozpatrywane.


