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Ogólne wskazówki
bezpieczeñstwa dla narzêdzi
elektrycznych
OSTRZE¯ENIE!
Przeczytać wszystkie wskazówki
bezpieczeñstwa i pouczenia. Zaniedbania
w przestrzeganiu wskazówek
bezpieczeñstwa i pouczeñ mog¹
spowodować pora¿enie pr¹dem
elektrycznym, po¿ar i/lub ciê¿kie zranienia.
Proszê przechować wskazówki
bezpieczeñstwa i pouczenia do u¿ytku
w przyszłoœci.
U¿yte w dalszej czêœci pojêcie
„elektronarzêdzie“ odnosi siê do
elektronarzêdzi napêdzanych pr¹dem
(z kablem zasilaj¹cym) i do elektronarzêdzi
napêdzanych akumulatorami (bez kabla
zasilaj¹cego).
1. Miejsce pracy
a) Miejsce pracy nale¿y utrzymywać
w czystoœci i dobrze oœwietlone.
Nieporz¹dek i nieoœwietlone zakresy
pracy mog¹ prowadzić do wypadków.
b) Nie nale¿y pracować tym narzêdziem
w otoczeniu zagro¿onym wybuchem,
w którym znajduj¹ siê łatwopalne ciecze,
gazy lub pyły. Elektronarzêdzia wywołuj¹
iskry, które mog¹ zapalić ten pył lub pary.
c) Elektronarzêdzia trzymać podczas
pracy z dala od dzieci i innych osób.
Przy odwróceniu uwagi mo¿na stracić
kontrolê nad narzêdziem.
2. Bezpieczeñstwo elektryczne
a) Wtyczka urz¹dzenia musi pasować
do gniazda. Nie wolno zmieniać wtyczki
w jakikolwiek sposób. Nie nale¿y u¿ywać
wtyczek adapterowych razem
z uziemionymi narzêdziami. Niezmienione
wtyczki i pasuj¹ce gniazdka zmniejszaj¹
ryzyko pora¿enia pr¹dem.
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b) Nale¿y unikać kontaktu z uziemionymi
powierzchniami jak rury, grzejniki, piece
i lodówki. Istnieje zwiêkszone ryzyko
pora¿enia pr¹dem, gdy Pañstwa ciało jest
uziemione.
c) Urz¹dzenie nale¿y trzymać
zabezpieczone przed deszczem i
wilgoci¹. Wnikniêcie wody do
elektronarzêdzia podwy¿sza ryzyko
pora¿enia pr¹dem.
d) Nigdy nie nale¿y u¿ywać kabla do
innych czynnoœci. Nigdy nie u¿ywać
kabla do noszenia narzêdzi za kabel,
zawieszenia lub wyci¹gania wtyczki
z gniazda. Kabel nale¿y trzymać z daleka
od wysokich temperatur, oleju, ostrych
narzêdzi lub ruchomych czêœci
urz¹dzenia. Uszkodzone lub popl¹tane
kable zwiêkszaj¹ ryzyko pora¿enia pr¹dem.
e) W przypadku pracy elektronarzêdziem
na œwie¿ym powietrzu nale¿y u¿ywać
kabla przedłu¿aj¹cego, który jest jest
dopuszczony do u¿ywania na zewn¹trz.
U¿ycie dopuszczonego do u¿ywania na
zewn¹trz kabla przedłu¿aj¹cego zmniejsza
ryzyko pora¿enia pr¹dem.
f) Je¿eli nie da siê unikn¹ć u¿ycia
urz¹dzenia w wilgotnym otoczeniu,
nale¿y zastosować ochronny wył¹cznik
bezpieczeñstwa (bezpiecznik).
Zastosowanie bezpiecznika zmniejsza ryzyko
pora¿enia pr¹dem elektrycznym.
3. Bezpieczeñstwo osób
a) Nale¿y być uwa¿nym, zwa¿ać na to co
siê robi i pracê elektronarzêdziem
rozpoczynać z rozs¹dkiem. Nie nale¿y
u¿ywać urz¹dzenia, gdy jest siê
zmêczonym lub pod wpływem
narkotyków, alkoholu lub lekarstw.
Moment nieuwagi przy u¿yciu narzêdzia
mo¿e doprowadzić do powa¿nych ura¿eñ
ciała.
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b) Nale¿y nosić osobiste wyposa¿enie
ochronne i zawsze okulary ochronne.
Noszenie osobistego wyposa¿enia
ochronnego, jak maska przeciwpyłowa,
nie œlizgaj¹ce siê buty robocze, hełm
ochronny lub ochrona słuchu, w zale¿noœci
od rodzaju i u¿ycia elektronarzêdzia
zmniejsza ryzyko obra¿eñ ciała.
c) Nale¿y unikać niezamierzonego
uruchomienia narzêdzia. Przed
podł¹czeniem narzêdzia elektrycznego
do do sieci elektrycznej i/lub do
akumulatora, przed uchwyceniem i
przenoszeniem narzêdzia elektrycznego
nale¿y siê upewnić, czy jest ono
wył¹czone. W przypadku, ¿e przy noszeniu
urz¹dzenia trzyma siê palec na wł¹czniku/
wył¹czniku lub wł¹czone urz¹dzenia
podł¹czone zostanie do pr¹du, to mo¿e to
doprowadzić do wypadków.
d) Zanim urz¹dzenie zostanie wł¹czone
nale¿y usun¹ć narzêdzia nastawcze lub
klucze. Narzêdzie lub klucz, które znajduj¹
siê w ruchomych czêœciach mog¹
doprowadzić do obra¿eñ ciała.
e) Nie nale¿y przeceniać swoich mo¿liwoœci.
Nale¿y zawsze dbać o bezpieczn¹ pozycjê
pracy i zwsze utrzymywać równowagê. Przez
to mo¿liwa jest lepsza kontrola urz¹dzenia
w nieprzewidzianych sytuacjach.
f) Nale¿y nosić odpowiednie ubranie.
Nie nale¿y nosić luŸnego ubrania lub
bi¿uterii. Włosy, ubranie i rêkawice nale¿y
trzymać z daleka od ruchomych czêœci.
LuŸne ubranie, bi¿uteria lub długie włosy
mog¹ zostać ujête przez poruszaj¹ce siê
czêœci.
g) W przypadku, ¿e mo¿liwe jest
zamontowanie urz¹dzeñ odsysaj¹cych
lub pochwytuj¹cych nale¿y upewnić siê,
czy s¹ one właœciwie podł¹czone i
prawidłowo u¿yte. U¿ycie tych urz¹dzeñ
zmniejsza zagro¿enie spowodowane pyłami.

4. Staranne obcowanie oraz u¿ycie
elektronarzêdzi
a) Nie nale¿y przeci¹¿ać urz¹dzenia.
Do pracy u¿ywać nale¿y
elektronarzêdzia, które jest do tego
przewidziane. Odpowiednim narzêdziem
pracuje siê lepiej i bezpieczniej w podanym
zakresie sprawnoœci.
b) Nie nale¿y u¿ywać narzêdzia, którego
wł¹cznik/wył¹cznik jest uszkodzony.
Elektronarzêdzie, którego nie mo¿na wł¹czyć
lub wył¹czyć jest niebezpieczne i musi zostać
naprawione.
c) Przed przyst¹pieniem do nastawiania
urz¹dzenia, wymiany elementów
wyposa¿enia lub odło¿eniem urz¹dzenia
na bok nale¿y najpierw wyj¹ć wtyczkê
z gniazdka sieciowego i/lub wyj¹ć
akumulator. Ten œrodek ostro¿noœci
zapobiega niezamierzonemu wł¹czeniu siê
urz¹dzenia.
d) Nie u¿ywane narzêdzia nale¿y
przechowywać poza zasiêgiem dzieci.
Nie nale¿y dać narzêdzia do u¿ytku
osobom, ktrórego nie znaj¹ lub nie
przeczytały tych przepisów. U¿ywane
przez niedoœwiadczone osoby
elektronarzêdzia s¹ niebezpieczne.
e) Urz¹dzenie nale¿y pieczołowicie
pielêgnować. Nale¿y kontrolować,
czy ruchome czêœci urz¹dzenia
funkcjonuj¹ bez zarzutu i nie s¹
zablokowane, czy czêœci nie pêkniête lub
uszkodzone, co mogłowy mieć wpływ na
prawidłowe funkcjonowanie urz¹dzenia.
Uszkodzone czêœci nale¿y przed u¿yciem
urz¹dzenia oddać do naprawy. Wiele
wypadków spowodowanych jest przez
niewłaœciw¹ konserwacjê elektronarzêdzi.
f) Narzêdzia tn¹ce utrzymywać ostre
i czyste. Starannie pielêgnowane narzêdzia
tn¹ce z ostrymi krawêdziami tn¹cymi
zablokowuj¹ siê rzadziej i łatwiej siê je
prowadzi.
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g) Elektronarzêdzia, osprzêt, narzêdzia
itd. nale¿y u¿ywać odpowiednio do tych
przepisów i tak, jak jest to przewidziane
dla tego specjalnego typu urz¹dzenia.
Uwzglêdnić nale¿y przy tym warunki
pracy i czynnoœci do wykonania.
U¿ycie elektronarzêdzi do prac innych
ni¿ przewidziane mo¿e doprowadzić do
niebezpiecznych sytuacji.
5. Staranne obcowanie i u¿ywanie
urz¹dzeñ zasilanych akumulatorami
a) Akumulatory nale¿y ładować tylko
w ładowarkach, które polecił producent.
Dla ładowarki, która nadaje siê do ładowania
okreœlonych akumulatorów istnieje
niebezpieczeñstwo po¿aru, gdy u¿yte
zostan¹ inne akumulatory.
b) Do elektronarzêdzi nale¿y u¿ywać
jedynie przewidzianych do tego
akumulatorów. U¿ycie innych
akumulatorów mo¿e doprowadzić do
obra¿eñ ciała i niebezpieczeñstwa po¿aru.
c) Nie u¿ywany akumulator nale¿y
trzymać z dala od spinaczy, monet,
gwoŸdzi, œrub lub innych małych
przedmiotów metalowych, które mogłyby
spowodować zmostkowanie kontaktów.
Zwarcie pomiêdzy kontaktami akumulatora
mo¿e spowodować oparzenia lub po¿ar.
d) Przy niewłaœciwym u¿yciu mo¿liwe jest
wydostanie siê cieczy z akumulatora.
Nale¿y unikać kontaktu z ni¹.
Przy przypadkowym kontakcie spłukać
wod¹. W przypadku, ¿e ciecz przedostała
siê do oczu nale¿y dodatkowo
skonsultować siê z lekarzem.
Ciecz akumulatora mo¿e doprowadzić
do podra¿nienia skóry lub oparzeñ.
6. Serwis
Naprawê nale¿y zlecić jedynie
kwalifikowanemu fachowcowi i przy
u¿yciu oryginalnych czêœci zamiennych.
To gwarantuje, ¿e bezpieczeñstwo
urz¹dzenia zostanie zachowane.
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Splošna varnostna navodila za
električna orodja
POZOR!
Preberite vsa varnostna navodila in
napotke. Pri neupoštevanju varnostnih
navodil in napotkov lahko nastanejo takšne
posledice, kot so električni udar, požar ali
težke telesne poškodbe. Varnostna
navodila si spravite za uporabo
v prihodnosti.
Pojem «električno orodje», ki smo ga
uporabili v nadaljevanju besedila, se nanaša
na električna orodja na električni pogon
(s kablom za priključitev na omrežno
napetost) in na električna orodja na baterijski
pogon (brez priključnega kabla).
1. Delovno mesto
a) Poskrbite, da bo Vaše delovno mesto
vedno čisto in urejeno. Nered in
neosvetljena delovna področja lahko
povzročijo nezgode.
b) Prosimo, da naprave ne uporabljate
v okolju, kjer je nevarnost eksplozij in
v katerem se nahajajo gorljive tekočine,
plini in prah. Električna orodja povzročajo
iskrenje, zato se gorljivi prah ali pare lahko
vnamejo.
c) Ne dovolite otrokom in drugim
osebam, da bi se medtem ko delate,
približali električnemu orodju. Druge
osebe lahko odvrnejo Vašo pozornost
drugam in izgubili boste nadzor nad napravo.
2. Električna varnost
a) Vtič mora ustrezati električni vtičnici
in ga pod nobenim pogojem ne smete
spreminjati. Uporaba adapterskih vtičev
v kombinaciji z ozemljenimi napravami
ni dovoljena. Originalni, oziroma
nespremenjeni vtiči in ustrezne vtičnice
zmanjšujejo tveganje električnega udara.
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