
 

 

Bezpieczeństwo pracy oraz Informacje dodatkowe 
 
Bezpieczeństwo pracy 
Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią tego rozdziału, celem maksymalnego ograniczenia możliwości powstania urazu bądź wypadku, spowodowanego niewłaściwą 
obsługą lub nieznajomością Przepisów Bezpieczeństwa Pracy. Należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami i instrukcjami. Należy zachować instrukcję obsługi. 
Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i powyżej, przez osoby o ograniczeniach fizycznych, czuciowych lub psychicznych, osoby niedoświadczone, osoby 
nie mające wiedzy na temat urządzenia tylko, jeśli osoby te są nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz zostały 
poinformowane i zrozumiały informacje o ryzyku, jakie niesie za sobą użytkowanie urządzenia. Dzieci nie powinny bawić się z urządzeniem. Czyszczenie i czynności 
konserwacyjne nie mogą być wykonywane przez dzieci pozostające bez nadzoru. 
Urządzenie może użytkować osoba, która dokładnie zapoznała się i zrozumiała treść Instrukcji Obsługi. 

 
Ogólne warunki bezpieczeństwa miejsca pracy 

 Należy utrzymywać strefę pracy w porządku i czystości. Stanowisko źle oświetlone, na którym jest nieporządek, może być 
przyczyną wypadku. 

 Nie pracować urządzeniem w pobliżu środków wybuchowych (łatwopalnych, gazów, pyłu itp.). Podczas pracy 
urządzeniem wytwarzana jest wysoka temperatura mogąca być przyczyną zapłonu i  pożaru. 

 Urządzenie musi być tak przechowywane, aby było niedostępne dla   dziecka. 

 Dzieci nie powinny przebywać w strefie pracy podczas pracy   urządzenia. 

 Osoby trzecie nie powinny przebywać w strefie pracy podczas pracy   urządzenia. 
 
Bezpieczeństwo elektryczne 

 Wtyczka musi być dopasowana do gniazda zasilającego. Zabronione jest używanie przewodów, w których wtyczka była 
przerabiana. Zabronione jest używanie adapterów wtyczki z uziemieniem ochronnym. Nie modyfikowane wtyczki i 
odpowiednie gniazda zmniejszają ryzyko powstania wypadku. 

 Chronić się przed porażeniem prądem elektrycznym. Unikać kontaktu z uziemioną powierzchnią np.: lodówek, 
radiatorów, rur. Porażenie prądem jest większe, gdy ciało użytkownika jest uziemione. 

 Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu i wilgoci. Przedostanie się wody do urządzenia zwiększa ryzyko porażenia 
prądem. 

 Dbać o przewód zasilający. Nigdy nie używać przewodu do przenoszenia narzędzia, ciągnięcia lub wyciągania wtyczki 
z kontaktu. Przewód zasilający chronić przed działaniem ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części 
urządzenia. 

 Pracując narzędziem, które przeznaczone jest do pracy na zewnątrz, należy używać odpowiednich przedłużaczy (do 
pracy na zewnątrz pomieszczeń). Zastosowanie odpowiedniego przedłużacza zmniejsza ryzyko porażenia prądem. 

 Jeżeli urządzenie pracuje w wilgotnej atmosferze sieć zasilająca musi być wyposażona w zabezpieczenie różnicowo-
prądowe (RDC). 

 
Bezpieczeństwo osób 

 Zachować ostrożność. Należy pracować z rozwagą i ostrożnością. Nie używać urządzenia, gdy jest się zmęczonym, pod 
wpływem leków, alkoholu lub innych środków odurzających (np. narkotyki). Nieuwaga może być przyczyną powstania 
urazu ciała. 

 W trakcie pracy należy stosować środki ochrony indywidualnej. W związku z możliwością powstania oparów szkodliwych 
dla zdrowia należy używać środków ochrony dróg oddechowych. Używać gogli ochronnych. Uzywać rękawic 
ochronnych. 

 Należy unikać niezamierzonego uruchomienia urządzenia. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka należy zawsze 
upewnić się, że wyłącznik jest w pozycji wyłączony. Podłączanie urządzenia do sieci zasilającej, przenoszenie 
podłączonego do sieci urządzenia gdy palec znajduje się na włączniku grozi niekontrolowanym włączeniem urządzenia 
i może być przyczyną wypadku. 

 Starać się nie przyjmować nienaturalnych pozycji podczas pracy. Pozycja w trakcie pracy musi gwarantować utrzymanie 
równowagi i stabilności. Gwarantuje to lepsze panowanie nad narzędziem. 

 Należy stosować odpowiedni strój roboczy. Strój nie powinien być luźny, nie powinno się nosić długiej i luźnej biżuterii. 
Włosy, luźne części stroju należy zabezpieczyć przed możliwością dostania się do otworów wlotowych powietrza lub 
dyszy wylotowej urządzenia. 

 Używać obuwia z podeszwami zabezpieczającymi przed poślizgiem. 
 
Obsługa urządzenia i jego eksploatacja 

 Nie przeciążać urządzenia. Używać właściwego urządzenia dla danego zastosowania. 

 Nie używać urządzenia, w którym nie działa wyłącznik/włącznik. Tak wadliwe urządzenie należy oddać do naprawy. 

 Wyjąć wtyczkę z kontaktu (źródła zasilania) przed każdorazowym regulowaniem urządzenia, wymianą osprzętu lub 
zaprzestaniu pracy. Operacja ta zabezpiecza użytkownika przed niekontrolowanym uruchomieniem urządzenia. 

 Urządzenie należy przechowywać w taki sposób aby nie było dostępne dla dzieci. Osoby które nie zapoznały się z 
punktami przepisów bezpieczeństwa pracy nie mogą obsługiwać tego urządzenia. Osoby nie znające przepisów 
bezpieczeństwa, nie mające doświadczenia w obsłudze urządzenia są narażone na urazy i mogą spowodować 
wypadek. 

 Urządzenie musi być poddawane przeglądom technicznym. Kontroli należy poddawać mocowania, poprawność 
działania części ruchomych, czy nie są zblokowane. Kontrola powinna obejmować sprawdzenie, czy części nie są 
uszkodzone, pęknięte i nie będą powodem  nieprawidłowego działania urządzenia. Wadliwe i uszkodzone części należy 
wymienić na nowe. 

 Narzędzie robocze powinno być utrzymywane w dobrym stanie, sprawne, bez zanieczyszczeń. 

 Używanie urządzenia i akcesoriów musi być zgodne z instrukcjami. Nieprzestrzeganie tych zasad może doprowadzić do 



powstania niebezpiecznych sytuacji. 

 Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić, czy napięcie zasilania odpowiada wartości podanej na tabliczce 
znamionowej. 

 Wszelkie elementy odpowiedzialne za bezpieczeństwo muszą być utrzymywane w pełnej sprawności technicznej. W 
przypadku ich uszkodzenia należy niezwłocznie je naprawić lub wymienić na nowe. 

 Nie korzystać z urządzenia w przypadku, gdy kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone. 

 Nie ciągnąć za kabel w czasie wyjmowania wtyczki z gniazdka. 

 Urządzenie należy przechowywać z dala od źródeł ciepła (tj. centralne ogrzewanie, piecyk, itp.) w celu uniknięcia 
odkształcenia się elementów z tworzywa sztucznego. 

 Podczas korzystania z urządzenia, nie zatykać wlotu powietrza. W przeciwnym razie powstanie ryzyko spalenia silnika lub 
uszkodzenia elementów grzejnych. 

 W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy oddać urządzenie do serwisu w celu wymiany przewodu. 
Serwis 

Naprawę elektronarzędzia może wykonywać jedynie wykwalifikowany fachowiec, przy zastosowaniu oryginalnych części. 
Postępowanie takie gwarantuje zachowanie bezpieczeństwa urządzenia. 
 
Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa dla odciągu 

 Odciąg należy włączać do sieci zasilającej jedynie na czas pracy. 

 Wszelkie regulacje, konserwacje lub czynności obsługowe należy wykonywać przy wyjętej z gniazdka wtyczce. 

 W czasie pracy nie przeciążać odciągu. 

 Zwrócić uwagę, aby podczas pracy nie uszkodzić przewodu zasilającego przez przejechanie, zmiażdżenie, wyszarpnięcie, 
przecięcie itp.. 

 Wszelkie elementy odpowiedzialne za bezpieczeństwo muszą być utrzymywane w pełnej sprawności technicznej. W 
przypadku ich uszkodzenia należy niezwłocznie je naprawić lub wymienić na nowe. 

 Nie korzystać z urządzenia w przypadku, gdy kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone. Nie ciągnąć za kabel w czasie 
wyjmowania wtyczki z gniazdka. 

 Nie ciągnąć za kabel w czasie wyjmowania wtyczki z gniazdka. 

 Zabronione jest pozostawianie urządzenia na deszczu, bądź jego użytkowanie przy dostępie wilgoci. 

 Nie pozostawiać przygotowanego do pracy urządzenia bez nadzoru. 

 Nie udostępniać urządzenia dzieciom w charakterze zabawki. 

 Urządzenie należy przechowywać z dala od źródeł ciepła (tj. centralne ogrzewanie, piecyk, itp.) w celu uniknięcia 
odkształcenia się elementów z tworzywa sztucznego. 

 Podczas korzystania z urządzenia, nie zatykać wlotu powietrza. W przeciwnym razie wydajność pochłaniania kurzu 
zmniejszy się oraz powstanie ryzyko spalenia silnika. 

 Nie wolno zasysać tlących się niedopałków, w przeciwnym razie urządzenie może zostać uszkodzone. 

 Urządzenie nie jest przystosowane do odkurzania szkodliwych dla zdrowia pyłków. 

 Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

 
Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych) 

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych 
urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami bytowymi. Prawidłowe 
postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu 

urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. Informacji o lokalizacji miejsc zbiórki zużytego 
sprzętu udzielają władze lokalne np. na swoich stronach internetowych . 
Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i 
środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. 
 
Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.  
 
Użytkownicy w krajach Unii  Europejskiej 
W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem 
sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji. 
 
Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską Taki symbol dotyczy tylko krajów Unii  Europejskiej. 
W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem 
uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania. 


