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Elektryczne nożyce
do żywopłotu 450W

FPHT450
EAN:5052931144495
Nr ref.:620780
UWAGA! Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi.
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Opisane instrukcje mają zapewnić bezpieczeństwo użytkownika produktu.
Należy je dokładnie przeczytać przed użyciem produktu i zachować na
przyszłość.
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Dane techniczne
>
>
>
>
>
>
>

Napięcie znamionowe:
Moc znamionowa:
Prędkość obr. bez obciążenia:
Odstęp między zębami ostrza:
Długość ostrza tnącego:
Klasa ochronności:
Waga:

Poziom głośności i wibracji:
>
Zmierzony poziom ciśnienia akustycznego:
>
Zmierzony poziom mocy akustycznej:
>
Gwarantowany poziom mocy akustycznej:
>
Poziom wibracji:
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Symbole
230-240 V / 50 Hz
450 W
1750 min-1
16 mm
410 mm
II
2,1 kg

Ostrzeżenie
Przeczytać instrukcję obsługi.
Używać środków ochrony słuchu.

1.3 kg
75,96 dB(A), K=3 dB(A)
95,96 dB(A), K=3 dB(A)
98 dB(A)
3,298 m/s2, K=1,50 m/s2

Założyć okulary ochronne.
Stosować środki ochrony dróg oddechowych.

> Należy używać środków ochrony słuchu, jeżeli ciśnienie akustyczne
przekracza 85 dB(A).

Nie zbliżać rąk.

> Zadeklarowaną wartość wibracji zmierzono zgodnie ze standardową
metodą testową, którą można wykorzystywać jako wartość referencyjną dla
różnych elektronarzędzi. Wartość ta może być również wykorzystana do
wstępnej oceny narażenia na wibracje.

Podwójna izolacja
Jest to produkt klasy II wg klasyfikacji zabezpieczeń. Oznacza to, że
wyposażono go we wzmocnioną lub podwójną izolację.

> W przypadku nieprawidłowej eksploatacji urządzenie może powodować
syndrom drgań przekazywanych na kończyny górne.
UWAGA! Aby precyzyjnie ocenić poziom narażenia na wibracje w
danych warunkach eksploatacyjnych należy oprócz faktycznego czasu
pracy urządzenia uwzględnić wszystkie inne czasookresy, takie jak
czas wyłączenia i czas pracy jałowej (bez obciążenia). Ocena ta może
przyczynić się znacznie do ograniczenia poziomu narażenia na wibracje
podczas eksploatacji urządzenia.

Ten produkt jest zgodny ze stosownymi dyrektywami UE
Przeprowadzono ocenę zgodności z tymi dyrektywam.
Nie wystawiać na działanie deszczu.

> Zasady minimalizowania ryzyka narażenia na wibracje
> ZAWSZE należy używać ostrych dłut, wierteł i noży.

Natychmiast wyjąć wtyczkę ze źródła zasilania, jeżeli kabel
zasilający jest uszkodzony lub przecięty.

> Urządzenie należy konserwować zgodnie z opisem zawartym w tej
instrukcji oraz odpowiednio smarować.
> W przypadku częstej eksploatacji urządzenia należy stosować akcesoria
antywibracyjne.
> Unikać używania elektronarzędzi w temperaturach poniżej 10°C.
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> Należy zaplanować harmonogram prac, aby rozłożyć stosowanie na kilka
dni eksploatację elektronarzędzi generujących wysoki poziom wibracji.
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Gwarantowany poziom mocy akustycznej
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Symbol przekreślonego
kosza na śmieci.
Zużyte produkty elektryczne nie powinny być utylizowane razem z
odpadami komunalnymi. Należy je przekazać do punktu recyklingu.
Informacje dotyczące recyklingu można uzyskać u władz lokalnych
lub sprzedawcy.
yyWxx : Kod identyfikacyjny producenta. Rok produkcji (20YY) i
tydzień produkcji (Wxx).

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE! Przed użyciem produktu należy uważnie
przeczytać całą instrukcję obsługi. Należy również zapoznać się z
elementami sterującymi urządzenia oraz jego prawidłową obsługą.
Bezwzględnie przestrzegać zaleceń tej instrukcji, aby zmniejszyć
ryzyko wystąpienia pożaru, porażenia prądem elektrycznym oraz
obrażeń ciała.
OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
UWAGA! Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia i instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ich może zwiększyć ryzyko wystąpienia
pożaru, porażenia prądem elektrycznym i/lub poważnych obrażeń ciała.
UWAGA! Zachować na przyszłość wszystkie ostrzeżenia i instrukcje
dotyczące bezpieczeństwa.
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Przeczytać, przestrzegać i zachować na przyszłość wszystkie ostrzeżenia i
instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.
1. Urządzenie nie jest przeznaczone do użycia przez osoby (również
dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub
umysłowej, oraz nie posiadającej doświadczenia ani wiedzy, jeśli
nie są nadzorowane bądź nie otrzymały instrukcji obsługi od osób
odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
2. Dzieci powinny być pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem
podczas jego eksploatacji.
3. Urządzenia należy używać tylko w sposób i zgodnie z przeznaczeniem
opisanym w tej instrukcji.
4. Operator lub użytkownik urządzenia jest odpowiedzialny za wypadki lub
zagrożenia innych osób lub ich własności.
5. Dla bezpieczeństwa uszkodzony kabel sieciowy może wymieniać tylko
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7.
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producent, jego autoryzowany przedstawiciel lub wykwalifikowany
elektryk.
Zaleca się podłączenie urządzenia do obwodu z wyłącznikiem
ochronnym różnicowo-prądowym o prądzie zadziałania do 30 mA.
Nigdy nie wolno obsługiwać urządzenia w stanie zmęczenia, podczas
choroby, oraz pod wpływem alkoholu, narkotyków lub lekarstw.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy
1. Miejsce pracy należy utrzymywać w czystości i dbać o jego dobre
oświetlenie. Zagracone, ciemne obszary wręcz proszą się o wypadek.
2. Elektronarzędzi nie wolno obsługiwać w miejscach narażonych na
eksplozję, np. w obecności palnych cieczy, gazów lub pyłów. Podczas
pracy elektronarzędzi mogą powstawać iskry, które mogą spowodować
zapłon pyłu lub oparów.
3. Dzieci oraz osoby postronne powinny podczas eksploatacji urządzenia
przebywać w bezpiecznej odległości.
Bezpieczeństwo elektryczne
1. Budowa wtyczki narzędzia musi odpowiadać budowie gniazdka
elektrycznego. Nie wolno w jakikolwiek sposób modyfikować wtyczki.
Nie wolno stosować przejściówek w przypadku elektronarzędzi
uziemionych (ze stykiem masy). Niezmodyfikowane wtyczki i pasujące
gniazdka redukują ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
2. Unikać kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak
przewody rurowe, grzejniki, urządzenia chłodnicze. W razie uziemienia
ciała użytkownika występuje podwyższone ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
3. Nie wolno używać zasilanych elektrycznie narzędzi w deszczu lub
wilgoci. Woda, dostająca się do wnętrza narzędzia elektrycznego
powoduje zwiększenie ryzyka porażenia prądem elektrycznym.
4. Nie wolno naciągać kabla. Nie wolno stosować kabla do przenoszenia,
ciągnięcia ani odłączania narzędzia od gniazda elektrycznego. Chronić
kabel przed ciepłem, olejem, ostrymi krawędziami lub częściami
ruchomymi. Uszkodzony lub splątany kabel to zwiększone ryzyko
porażenia prądem.
5. W przypadku eksploatacji narzędzi na zewnątrz pomieszczeń należy
korzystać z przewodu przedłużającego przeznaczonego do użytku
na zewnątrz budynków. Stosowanie przewodu przeznaczonego do
stosowania na zewnątrz obniża ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Bezpieczeństwo osobiste
1. Podczas używania elektronarzędzi należy zachować czujność i
postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem. Nie wolno używać
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elektronarzędzi w razie zmęczenia lub pozostawania pod wpływem
narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji
elektronarzędzi może skutkować poważnymi obrażeniami ciała.
Należy stosować środki ochrony osobistej. Zawsze nosić okulary
ochronne. W szczególnych warunkach należy używać sprzętu
zabezpieczającego, np. maski przeciwpyłowej, obuwia ochronnego z
antypoślizgową podeszwą, kasku lub nauszników ochronnych; obniży to
ryzyko wypadków.
Należy zapobiegać przypadkowemu uruchomieniu urządzenia. Przed
podłączeniem źródła zasilania i/ lub akumulatora, podniesieniem lub
przeniesieniem narzędzia należy zawsze upewnić się, że włącznik
znajduje się w pozycji wyłączenia. Przenoszenie podłączonego
narzędzia z palcem na przełączniku lub podłączanie narzędzia do
zasilania z włączonym przełącznikiem prowadzi do wypadków.
Przed uruchomieniem narzędzia zdjąć wszystkie nasadki i klucze.
Pozostawienie przymocowanego klucza do części obrotowej narzędzia
może spowodować obrażenia ciała.
Nie sięgać za daleko. Przez cały czas należy pewnie stać i utrzymywać
równowagę. Przestrzeganie powyższego zalecenia umożliwia lepszą
kontrolę nad narzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
Ubieraj się odpowiednio. Nie wolno nosić luźnych ubrań i biżuterii. Nie
wolno zbliżać włosów, odzieży i rękawic do ruchomych części. Ruchome
części mogą wciągnąć luźne ubranie, biżuterię lub długie włosy.
Jeżeli urządzenia wyposażono w przyłącze do odsysania pyłów i
akcesoria do jego gromadzenia, należy sprawdzić, czy je prawidłowo
podłączono i dopilnować ich prawidłowego używania. Używanie takiego
sprzętu może zredukować zagrożenia związane z pyłami.

Eksploatacja i pielęgnacja elektronarzędzi
1. Nie wolno przeciążać urządzenia. Należy używać elektronarzędzi
odpowiednich do danego zastosowania. Prawidłowe elektronarzędzie
umożliwi lepsze i szybsze wykonanie zadania, do którego zostało
przeznaczone.
2. Nie wolno używać urządzenia, jeżeli wyłącznika nie można przestawiać
w pozycję włączenia i wyłączenia. Elektronarzędzia, których nie można
kontrolować za pomocą wyłącznika są niebezpieczne i trzeba je
naprawić.
3. Przed wyregulowaniem, zmianą wyposażenia dodatkowego lub
umieszczeniem urządzenia w magazynie, należy odłączyć od
niego akumulator i/ lub wtyczkę od źródła zasilania. Te czynności
zapobiegawcze zmniejszą ryzyko przypadkowego uruchomienia
urządzenia.
4. Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci, nie dopuszczając do ich eksploatacji przez
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osoby nieznające zasad ich działania lub tej instrukcji obsługi.
Elektronarzędzia mogą być niebezpieczne w rękach niewyszkolonych
użytkowników.
Elektronarzędzia należy konserwować. Elektronarzędzia należy
sprawdzać pod kątem braku zbieżności lub połączenia ruchomych
części, uszkodzenia części oraz wszelkich stanów, które mogą wpływać
na ich prawidłową pracę. W razie uszkodzenia elektronarzędzia należy
oddać je do naprawy przed ponownym użyciem. Wiele wypadków jest
spowodowanych złą konserwacją narzędzi.
Narzędzia tnące należy utrzymywać w czystości i ostrzyć. Prawidłowo
konserwowane narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej
się zacinają i można je łatwiej kontrolować.
Z elektronarzędzi, wyposażenia dodatkowego, wierteł itp. należy
korzystać zgodnie z tą instrukcją, biorąc pod uwagę warunki panujące w
miejscu pracy i rodzaj prac. Korzystanie z elektronarzędzi niezgodnie z
przeznaczeniem skutkuje powstaniem sytuacji niebezpiecznych.

Serwis
1. Elektronarzędzia może naprawić wyłącznie wykwalifikowany
personel serwisowy z wykorzystaniem wyłącznie identycznych części
zamiennych. Zapewni to utrzymanie bezpieczeństwa korzystania z
narzędzia.
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Dodatkowe wskazówki bezpiecznej eksploatacji produktu
1. Należy zachować bezpieczną odległość od listwy tnącej. Podczas pracy
noży nie wolno usuwać ściętych gałęzi lub przytrzymywać ścinanych
gałęzi. Upewnić się, czy podczas usuwania z noży zakleszczonych
gałęzi włącznik jest ustawiony w pozycji wyłączonej. Chwila nieuwagi
podczas eksploatacji urządzenia może skutkować poważnymi
obrażeniami ciała.
2. Urządzenie należy przenosić trzymając za uchwyty z wyłączoną listwą
tnącą. Podczas transportu lub przechowywania urządzenia należy
zawsze zakładać osłonę listwy tnącej. Prawidłowa obsługa urządzenia
ograniczy przypadki obrażeń ciała spowodowane przez listwę tnącą.
3. Przewód zasilający powinien znajdować się w bezpiecznej odległości od
strefy cięcia. Podczas eksploatacji urządzenia należy zwracać uwagę
na przewód zasilający, który znajdując się w niewidocznym miejscu
żywopłotu może zostać przypadkowo przecięty.
Dodatkowe zasady bezpieczeństwa
1. Używać urządzenia tylko w świetle dziennym lub przy dobrym
oświetleniu sztucznym.
2. Wiedzieć, jak wyłączyć szybko urządzenie w nagłym wypadku.
3. Nigdy nie wolno trzymać urządzenia za osłonę rąk.
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Nigdy nie wolno pracować urządzeniem z uszkodzoną lub niezałożoną
osłoną rąk.
5. Przed przekazaniem urządzenia innej osobie należy wyjąć wtyczkę z
gniazda sieciowego.
6. Podczas pracy należy uważać, aby w pobliżu nie znajdowały się osoby
postronne, zwłaszcza dzieci.
7. Podczas pracy z urządzeniem należy zawsze przyjmować bezpieczną i
stabilną pozycję.
8. Nie wolno nigdy zbliżać rąk i nóg do elementów tnących urządzenia,
zwłaszcza podczas włączania silnika.
9. Nie wolno pracować z urządzeniem na drabinie.
10. Wyjąć wtyczką z gniazda sieciowego w następujących przypadkach:
- przed pozostawieniem urządzenia bez nadzoru na jakikolwiek okres
czasu;
- przed usunięciem z noży zakleszczonych gałęzi;
- przed sprawdzeniem stanu technicznego, czyszczeniem lub
konserwacją urządzenia;
- jeżeli listwa tnąca uderzy o napotkaną przeszkodę - urządzenie należy
używać dopiero po upewnieniu się, że działa bezpiecznie;
- jeżeli urządzenie zaczyna drgać nieprawidłowo - natychmiast sprawdzić,
co jest tego przyczyną. Nadmierne drgania mogą być przyczyną obrażeń
ciała podczas przekazywania urządzenia innej osobie.
11. Nie wolno używać urządzenia w deszczu. Nie wolno ścinać urządzeniem
mokrego żywopłotu.
12. Przed użyciem należy zawsze upewnić się, czy jest założona osłona
rąk. Nigdy nie wolno używać urządzenia niekompletnego lub z
nieautoryzowaną modyfikacją.
13. Regularnie kontrolować listwę tnącą, a w przypadku uszkodzenia zlecić
naprawę w autoryzowanym serwisie.
14. Przewód zasilający powinien znajdować się w bezpiecznej odległości od
strefy cięcia, a przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy nie jest
uszkodzony.
15. Nie wolno uruchamiać urządzenia z założoną osłoną listwy tnącej.
16. Należy unikać przeciążenia urządzenia oraz używać go zgodnie z
przeznaczeniem, tj. do ścinania tylko żywopłotów, krzaków oraz roślin
wieloletnich.
17. W przypadku pracy na schodach należy zawsze upewnić się, czy
podłoże jest stabilne i bezpieczne.
18. Podczas eksploatacji nie wolno biegać z urządzeniem.
19. Podczas obsługi urządzenia należy zawsze nosić rękawice ochronne.
20. Podczas regulacji należy uważać, aby nie umieszczać palców pomiędzy
noże listwy tnącej.
21. Podczas transportu lub przechowywania urządzenia należy zawsze
zakładać osłonę listwy tnącej.
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22. Nie wolno chwytać lub usuwać ściętych gałęzi żywopłotu podczas
pracy urządzenia. Ścięte gałęzie należy usuwać tylko wtedy, gdy
urządzenie jest wyłączone oraz odłączone od źródła zasilania.
23. Urządzenie należy przenosić trzymając za uchwyty z wyłączoną
listwą tnącą. Należy zawsze upewnić się, czy osłona rąk jest założona
podczas transportu lub przechowywania urządzenia. Bezpieczna
eksploatacja ogranicza przypadki obrażeń ciała spowodowane przez
listwę tnącą.
24. Przewód zasilający powinien znajdować się w bezpiecznej odległości
od strefy cięcia. Podczas eksploatacji należy zwracać uwagę na
przewód zasilający, który znajdując się w ściętych gałęziach żywopłotu
może zostać przypadkowo przecięty.
25. Dla bezpieczeństwa uszkodzony kabel sieciowy może wymieniać tylko
producent, jego autoryzowany przedstawiciel lub wykwalifikowany
elektryk.
Ważne wskazówki
Przed konserwacją lub naprawą urządzenie należy odłączyć od źródła
zasilania. Nie wolno często włączać i wyłączać urządzenia w krótkich
odstępach czasu, a w szczególności nie wolno bawić się włącznikiem ON/
OFF.
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Rozpakowanie
1.
2.
3.

4.

Rozpakuj wszystkie części i rozłóż je na płaskiej i stabilnej powierzchni.
Wyjmij wszystkie materiały opakowaniowe oraz elementy transportowe
(jeżeli dotyczy).
Sprawdź, czy zawartość opakowania jest kompletna i nieuszkodzona.
W razie braku lub uszkodzenia jakichkolwiek elementów produktu nie
wolno go używać i należy skontaktować się ze sklepem. Używanie
niekompletnego lub uszkodzonego produktu zagraża bezpieczeństwu
ludzi i mienia.
Sprawdź, czy masz wszystkie elementy wyposażenia dodatkowego
i narzędzia niezbędne do montażu i pracy. Dotyczy to również
odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

Niezbędne wyposażenie
(brak w zestawie wymienionych elementów)

FPHT450

Informacje wstępne

Montaż
Osłona rąk
Założyć dostarczoną w zestawie osłonę rąk (3) i dokładnie zamocować za
pomocą dwóch śrub (8) po obu stronach obudowy (zob. rys.).
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Rozpoczęcie pracy…

Rozpoczęcie pracy…
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1 wkrętak krzyżakowy
Odpowiednie środki ochrony indywidualnej

12

13

PL

FPHT450

FPHT450

Funkcje produktu
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Urządzenie przeznaczone jest tylko do przycinania i formowania żywopłotów,
krzaków oraz krzewów ogrodowych. Używanie urządzenia niezgodnie z tą
instrukcją może spowodować jego uszkodzenie i narażenie użytkownika na
niebezpieczeństwo.
Urządzenie zostało zaprojektowane do użytku dla osób dorosłych. Osoby
młodociane powyżej 16 roku życia mogą używać urządzenia tylko pod
nadzorem. Urządzenia nie wolno używać w deszczu i na mokrym żywopłocie.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane
nieprawidłową eksploatacją produktu.

Szczegółowe informacje...

Szczegółowe informacje...

Przeznaczenie
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Zdjąć osłonęostrza tnącego(1), a następnie sprawdzić, czy nie ma na niej
widocznych uszkodzeń.
Włączanie
Nacisnąć jednocześnie włącznik ON/OFF (4) na uchwycie przednim oraz
włącznik (5) na uchwycie tylnim.
Wyłączanie
Zwolnić jeden z włączników (4) lub (5).

Przycinanie żywopłotu

PL

0

Włącznik ON/OFF

Szczegółowe informacje...

Obsługa

FPHT450
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Krawędzie zewnętrzne noży są zaokrąglone do środka, a noże są
przesunięte do wewnątrz w celu zmniejszenia ryzyka obrażeń ciała.
Zawsze należy upewnić się, czy przedłużacz znajduje się za plecami,
rozpoczynając pracę w miejscu najbliżej gniazda zasilania. Dlatego przed
rozpoczęciem należy zaplanować kierunek pracy.
Nie wolno przeciążać urządzenia.
Po zakończeniu pracy należy zwolnić włącznik, a następnie odłączyć
przedłużacz od gniazda zasilania.

Po użyciu

Przed rozpoczęciem pracy należy najpierw ściąć gałęzie o średnicy
większej niż 16 mm za pomocą nożyc ogrodniczych.

Usunąć z ostrza tnącego wszelkie zanieczyszczania i wyczyścić je za
pomocą miękkiej szczotki i szmatki z olejem smarującym, a następnie
nanieść na ostrze cienką warstwę oleju ochronnego w aerozolu.

Cięcie trapezowe nadaje formę naturalnego wzrostu roślin i dlatego
umożliwia optymalny przyrost żywopłotu.

Przechowywać urządzenie z założoną osłoną ostrza tnącego
(dostarczona w zestawie).

Szczegółowe informacje...
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Żywopłot najpierw należy przycinać z boku w kierunku od dołu do
góry. Należy nadać górnej części pożądany kształt: prosty i poziomy,
daszkowaty lub zaokrąglony.
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Czyszczenie i konserwacja

FPHT450

Szczegółowe informacje...

Zasady konserwacji urządzenia
OSTRZEŻENIE! Przed wykonaniem przeglądu, konserwacji i
czyszczenia zawsze wyłączyć zasilanie urządzenia, odłączyć go
od źródła zasilania i pozwolić, aby ostygło.
1.

Sprawdzić, czy dokręcone są wszystkie śruby mocujące, które zbiegiem
czasu mogą drgać lub poluzować się.
2. Przed ponownym użyciem urządzenia sprawdzić, czy nie są uszkodzone
noże. Naprawę uszkodzonych ostrzy może wykonać wykwalifikowany
specjalista.
3. Urządzenia nigdy nie wolno czyścić pod bieżącą wodą lub wodą pod
ciśnieniem.
4. Obudowę silnika należy czyścić tylko za pomocą wilgotnej szmatki,
nie należy nigdy stosować detergentów lub rozpuszczalników. Po
wyczyszczeniu starannie wytrzeć do sucha obudowę silnika.
5. Szczeliny wentylacyjne silnika należy zawsze utrzymywać w czystości.
OSTRZEŻENIE! Naprawy i konserwację wykonywać zgodnie
z niniejszymi instrukcjami! Wszelkie inne prace muszą być
wykonywane przez wykwalifikowanego specjalistę!

Usunąć z ostrza tnącego wszelkie zanieczyszczania i wyczyścić je za
pomocą miękkiej szczotki oraz szmatki z olejem smarującym, a następnie
nanieść na ostrze cienką warstwę oleju ochronnego w aerozolu.

PL

Czyszczenie ostrzy
Podczas obsługi lub czyszczenia ostrza tnąceg należy nosić okulary
ochronne.
Po użyciu należy zawsze wyczyścić ostrze tnące i nasmarować je olejem
ochronnym w aerozolu. W przypadku prac trwających przez dłuższy okres
czasu zaleca się okresowe smarowanie ostrza olejem ochronnym w
aerozolu.
Sprawdzić stan techniczny krawędzi tnących noży. Sprawdzić stan
dokręcenia śrub ostrza. Po użyciu zawsze zakładać osłonę ostrza tnącego
dostarczoną w zestawie.

Przechowywanie
1.
2.
3.
4.

Czyszczenie ogólne

Czyszczenie i konserwacja

FPHT450

Urządzenie należy czyścić w sposób opisany we wcześniejszej części.
Urządzenie razem z wyposażeniem dodatkowym należy przechowywać
w suchym miejscu o dodatniej temperaturze.
Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Optymalna temperatura przechowywania zawiera się w przedziale od 10
do 30°C.
Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu albo przykryć
odpowiednią ściereczką, aby zapewnić ochronę przed kurzem.

Szczegółowe informacje...
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UWAGA: Do czyszczenia tego urządzenia nie używać
chemicznych, alkalicznych, ściernych lub innych agresywnych
środków czyszczących lub dezynfekujących, ponieważ mogą
być szkodliwe dla jego powierzchni.
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Rozwiązywanie problemów

FPHT450

Szczegółowe informacje...

Rozwiązywanie problemów
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Możliwa przyczyna
1. Nie podłączono źródła
zasilania

1. Nie można
uruchomić
urządzenia

2. Uszkodzenie włącznika
ON/OFF
3. Zużycie szczotek
węglowych
4. Uszkodzenie silnika
5. Uszkodzenie
przedłużacza

PL

Recykling i utylizacja

OSTRZEŻENIE! Należy wykonywać wyłącznie czynności
opisane w tej instrukcji! W razie wystąpienia problemu,
którego nie można samodzielnie usunąć, wszystkie kontrole,
prace konserwacyjne czy naprawcze trzeba powierzyć
autoryzowanemu ośrodkowi serwisowemu albo podobnie
wykwalifikowanemu specjaliście!

Usterka

Recykling i utylizacja

FPHT450

Rozwiązanie

Sprawdzić wtyczki i gniazda
przewodów zasilających. W
przypadku jakiegokolwiek
uszkodzenia zlecić naprawę
wykwalifikowanemu
elektrykowi.
Zlecić naprawę w
autoryzowanym serwisie

Sprawdzić przedłużacz i
wymienić
Sprawdzić przedłużacz i
Uszkodzenie przedłużacza
wymienić
2. Nierównomierna Uszkodzenie przewodów
praca urządzenia wewnętrznych
Zlecić naprawę w
Uszkodzenie włącznika(ów) autoryzowanym serwisie
ON/OFF
Wymienić na nowe,
3. Silnik pracuje, Ostrze tnące jest
odpowiednie ostrze
ale ostrza są
niewłaściwe
Skontaktować się z
nieruchome
Usterka wewnętrzna
przedstawicielem serwisu
Zlecić naostrzenie noży w
1. Ostrze jest stępione
autoryzowanym serwisie
2. Ostrze jest
Oddać do przeglądu w
4.Ostrze tnące jest
wyszczerbione
autoryzowanym serwisie
gorące
3. Zbyt duże tarcie na
skutek nienasmarowanych Zastosować olej w aerozolu
noży

Ściętych gałęzi nie należy wyrzucać do kosza, którego zawartość trafi na
wysypisko śmieci. Można je wrzucić do kompostownika na przemian z innymi
odpadami ogrodowymi. Dla przyspieszenia procesu biodegradacji przed
wrzuceniem odpadów do kompostownika należy je dodatkowo pociąć.
Można również skorzystać z punktu zbiórki odpadów biodegradowalnych,
które utylizują odpady ogrodowe w sposób przyjazny dla środowiska.
Symbol przekreślonego kosza na śmieci. Symbol ten umieszczony
na produktach elektrycznych i bateriach oznacza, że nie powinny
one być traktowane jako zwykłe odpady z gospodarstwa domowego.
Niektóre substancje chemiczne zawarte w elektrycznych lub
elektronicznych produktach lub bateriach mogą być niebezpieczne
dla zdrowia i środowiska naturalnego.
Zużytych produktów elektrycznych nie można utylizować razem z
odpadami komunalnymi. Należy je przekazać do punktu recyklingu.
Państwa współpraca jest niezbędna w zapewnieniu skuteczności
takich zbiórek i w ochronie środowiska naturalnego.

Szczegółowe informacje...
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Deklaracja zgodności WE

FPHT450

Szczegółowe informacje...

Deklaracja zgodności z Dyrektywami WE oraz z
przepisami uchwalonymi w celu ich przeniesienia
Producent: CastoramaPolska Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa

FPHT450

Poświadcza, że niżej opisane urządzenie:
Elektryczne nożyce do żywopłotu 450W
jest zgodne z dyrektywą maszynową 2006/42/WE (MD)
Jest ono również zgodne z warunkami następujących dyrektyw europejskich:
– dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE (LVD);
– dyrektywa dot. kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE (EMC);
– dyrektywa dot. ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w
urządzeniach elektrycznych i elektronicznych 2011/65/EU (ROHS);
– dyrektywa dot. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 2002/96/
WE (WEEE)
– dyrektywa dot. oddziaływania na środowisko hałasu emitowanego przez
narzędzia eksploatowane w warunkach zewnętrznych 2000/14/WE oraz
2005/88/WE
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Producent:
Castorama Polska Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 78,
02-255 Warszawa
www.macallister.pl

Zastosowany system oceny zgodności zgodny z aneksem V dyrektywy
FPHT450
Moc znamionowa: 450W
– Zmierzony poziom mocy dźwięku: 95.96 dB (A)
– Zadeklarowany gwarantowany poziom mocy dźwięku (LWA): 98 dB (A)
Urządzenie jest zgodne z warunkami następujących jednolitych norm:
EN60745-1/A11:2010
EN55014-1/A1:2009
EN61000-3-2/A2:2009

EN60745-2-15/A1:2010
EN55014-2/A2:2008
EN61000-3-3:2008

Miejsce i data: Warszawa, 6 stycznia 2012 roku
Data nadania oznakowania CE: 12
Deklaracja dotyczy maszyn o numerze seryjnym od 00001 do 50000

Osoba upoważniona do wystawienia i przechowywania dokumentacji
PawełGembara
Dyrektor ds.Jakości
CastoramaPolska Sp. z o.o.
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