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PL 
OSTRZEŻENIE. Przeczyta ć wszystkie ostrze żenia oznaczone  

symbolem i wszystkie instrukcje.  Nieprzestrzeganie podanych niżej ostrzeżeń i 
wskazówek dotyczących bezpieczeństwa może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym, 
pożaru lub poważnych obrażeń. 
Zachowa ć wszystkie ostrze żenia i instrukcje do przyszłego u żytku. Pojęcie „elektronarzędzie” 
używane w ostrzeżeniach dotyczy elektronarzędzia sieciowego (przewodowego) lub 
akumulatorowego (bezprzewodowego). 
 
1. Ogólne przepisy bezpiecze ństwa - Bezpiecze ństwo w miejscu pracy 
a) W miejscu pracy utrzymywa ć  porządeki dobre o świetlenie. Nieporządek i złe oświetlenie 

przyczyniają się do wypadków. 
b)  Nie używać elektronarz ędzia w środowiskach wybuchowych, tworzonych przez 

łatwopalne ciecze, gazy lubccc pyły.  Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą zapalić 
pył lub opary. 

c) Trzymać dzieci i osoby postronne z dala od miejsc, w który ch pracuje si ę 
elektronarz ędziem. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad 
elektronarzędziem.  

 
2. Ogólne przepisy bezpiecze ństwa - Bezpiecze ństwo elektryczne  
a) Wtyczka musi by ć dopasowana do gniazda zasilaj ącego. Nigdy w żaden sposób nie 

przerabia ć wtyczki. Nie u żywać żadnych ł ączy po średnich w przypadku u żywania 
elektronarz ędzi posiadaj ących przewód z żyłą uziemienia ochronnego. Brak przeróbek 
we wtyczkach i gniazdach zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym. 

b) Unikać dotykania powierzchni uziemionych takich jak rury,  ogrzewacze, grzejniki 
centralnego ogrzewania i chłodziarki.  W przypadku dotknięcia części uziemionych, wzrasta 
ryzyko porażenia prądem elektrycznym. 

c) Nie wystawia ć urządzenia na działanie deszczu i wilgoci . Przedostanie się wody do 
elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem. 
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d) Nie nadwyr ężać przewodów przył ączeniowych. Nigdy nie u żywać przewodu do 
przenoszenia, ci ągni ęcia lub wyci ągania wtyczki z kontaktu. Przewód zasilaj ący chroni ć 
przed działaniem wysokich temperatur, oleju, ostryc h kraw ędzi lub ruchomych cz ęści 
elektronarz ędzia.  Uszkodzony bądź poplątany przewód zwiększa ryzyko porażenia prądem 
elektrycznym. 

e) Pracuj ąc elektronarz ędziem na zewn ątrz, u żywać wył ącznie przedłu żaczy  
przeznaczonych do pracy na zewn ątrz pomieszcze ń. Zastosowanie odpowiedniego 
przedłużacza zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym. 

f) Jeżeli elektronarz ędzie pracuje w wilgotnej atmosferze, u żywać zabezpieczenia 
różnicowopr ądowego (RCD).  Zabezpieczenie różnicowoprądowe zmniejsza ryzyko 
porażenia prądem elektrycznym. 

 
3. Ogólne przepisy bezpiecze ństwa - Bezpiecze ństwo osób 
a) Podczas pracy elektronarz ędziem zachowa ć czujno ść, każdą czynno ść wykonywa ć 

uważnie i z rozwag ą. Nie używać elektronarz ędzia, gdy jest  się zmęczonym lub  pod 
wpływem leków, alkoholu lub narkotyków. Moment nieuwagi w trakcie pracy 
elektronarzędziem może być przyczyną powstania poważnych obrażeń. 

b) Stosowa ć środki ochrony indywidualnej. Zawsze u żywać okularów ochronnych.  Środki 
ochrony indywidualnej, takie jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie ochronne, 
kask czy środki ochrony słuchu, użyte odpowiednio do panujących warunków, zmniejszają 
ryzyko odniesienia obrażeń. 

c) Unikać niezamierzonego uruchomienia elektronarz ędzia. Upewni ć się, że wył ącznik jest 
w pozycji „wył ączony” przed wło żeniem wtyczki do gniazdka lub umieszczeniem 
akumulatora b ądź baterii w gnie ździe, przed podnoszeniem lub przenoszeniem 
elektronarz ędzia.  Przenoszenie elektronarzędzia, gdy palec znajduje się na włączniku grozi 
niekontrolowanym włączeniem elektronarzędzia i może być przyczyną wypadku. 

d) Usunąć wszelkie klucze i inne narz ędzia nastawcze przed uruchomieniem 
elektronarz ędzia . Pozostawienie klucza lub narzędzia umieszczonego w ruchomych 
częściach elektronarzędzia może doprowadzić do obrażeń ciała. 

e) Unikać przyjmowania  nienaturalnych pozycji podczas pracy . Cały czas dba ć o stabiln ą 
pozycj ę i zachowanie równowagi.  Gwarantuje to lepsze panowanie nad elektronarzędziem 
w sytuacjach nieprzewidywalnych. 

f) Stosowa ć odpowiedni strój roboczy. Nie stosowa ć luźnej odzie ży ani bi żuterii. Włosy, 
ubrania i r ękawice trzyma ć z dala od cz ęści ruchomych . Luźne ubrania, biżuteria lub 
długie włosy mogą zostać wciągnięte przez części ruchome. 

g) Jeżeli elektronarz ędzie jest przystosowane do pracy z odci ągiem urobku, upewni ć się, 
że jest poł ączony i wła ściwie u żywany.  Stosowanie odciągu urobku znacznie zmniejsza 
zagrożenie związane z obecnością szkodliwych pyłów. 

h) Doświadczenie zdobyte przy cz ęstej pracy z elektronarz ędziem  nie powinno prowadzi ć 
do zbyt du żej pewno ści siebie i ignorowania zasad bezpiecze ństwa.  Beztroska może w 
ułamku sekundy doprowadzić do poważnych obrażeń. 

4. Ogólne przepisy bezpiecze ństwa – Obsługa urz ądzenia i jego eksploatacja 
a) Nie przeci ążać elektronarz ędzia. Używać właściwego elektronarz ędzia dla danego 

zastosowania . Użytkowanie elektronarzędzia zgodnie z przeznaczeniem podniesie 
efektywność i bezpieczeństwo wykonywanej pracy. 

b) Nie używać elektronarz ędzia, w którym wył ącznik/wł ącznik jest uszkodzony . 
Jakiekolwiek elektronarzędzie, które nie może być kontrolowane poprzez włącznik jest 
niebezpieczne i musi zostać naprawione. 

c) Wyjąć wtyczk ę z gniazdka lub odł ączyć akumulator (je śli jest odł ączalny) od 
elektronarz ędzia przed ka żdorazowym regulowaniem, wymian ą akcesoriów lub 
przechowywaniem. Takie środki zapobiegawcze zmniejszają ryzyko niekontrolowanego 
uruchomienia elektronarzędzia. 

d) Nieużywane elektronarz ędzie przechowywa ć poza zasi ęgiem dzieci i nie dopu ścić, aby 
osoby niezaznajomionym z elektronarz ędziem lub niniejsz ą instrukcj ą używały 
elektronarz ędzia.  Elektronarzędzia są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych 
użytkowników. 
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e) Elektronarz ędzie oraz akcesoria musz ą być poddawane przegl ądom technicznym. 
Sprawdza ć współosiowo ść i właściwe mocowanie cz ęści ruchomych, sprawdza ć czy 
nie pojawiaj ą się pęknięcia albo jakiekolwiek inne czynniki, które mog ą mieć wpływ na 
pracę elektronarz ędzia. Je żeli stwierdzi si ę uszkodzenia, naprawi ć elektronarz ędzie 
przed u życiem.  Przyczyną wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzia. 

f) Narzędzia tn ące mają być ostre i czyste.  Odpowiednie utrzymanie ostrych krawędzi 
narzędzi tnących zmniejsza prawdopodobieństwo zakleszczenia i ułatwia obsługę.  

g) Elektronarz ędzie, wyposa żenie, ko ńcówki robocze itp. u żywać zgodnie z niniejsz ą 
instrukcj ą, bior ąc pod uwag ę warunki pracy i rodzaj pracy do wykonania . Używanie 
elektronarzędzia w sposób, do jakiego nie jest przeznaczone, może doprowadzić do  
niebezpiecznych sytuacji.  

h) Rękojeści i cz ęści chwytowe maj ą być zawsze suche, czyste, bez śladów oleju i smaru.  
Śliskie rękojeści i powierzchnie chwytające nie pozwalają na bezpieczną pracę i kontrolę 
elektronarzędzia w nieoczekiwanych sytuacjach. 

5. Ogólne przepisy bezpiecze ństwa – Serwis  

a) Napraw ę elektronarz ędzia mo że wykonywa ć jedynie wykwalifikowany fachowiec, przy 
zastosowaniu oryginalnych cz ęści. Postępowanie takie gwarantuje zachowanie 
bezpieczeństwa elektronarzędzia. 

6. Przepisy bezpiecze ństwa dotycz ące strugarek i strugarek grubo ściowych 

a) Używać wyłącznie dobrze naostrzonych noży, które zostały zaprojektowane specjalnie dla 
danego urządzenia. 

b) Pamiętać, że każdy element tnący niewykorzystywany w trakcie pracy ma być osłonięty. 
c) Zawsze podczas pracy nosić środki ochrony indywidualnej, w tym: 

- ochronniki słuchu, aby zmniejszyć ryzyko utraty słuchu; 
- osłonę górnych dróg oddechowych, aby zmniejszyć ryzyko wdychania szkodliwych pyłów; 
- rękawice podczas przenoszenia obrabianego materiału, aby zmniejszyć ryzyko skaleczenia; 

d) Przed rozpoczęciem pracy upewnić się, że w obrabianym materiale nie znajdują się żadne 
metalowe ciała obce. 

e) Unikać wyłączania urządzenia, gdy obrabiany materiał nie został zestrugany na całej długości. 
f) Niedozwolone jest obrabianie materiału, którego powierzchnia jest wyraźne pofałdowana i 

uniemożliwia prawidłowy kontakt z wałem nożowym. 

7. Dodatkowe przepisy bezpiecze ństwa dotycz ące strugarek i strugarek 
grubo ściowych 

a) Zabronione jest obrabianie elementów przekraczających zadeklarowane wartości w 
specyfikacji technicznej. 

b) W przypadku obrabiania bardzo długich elementów, stosuj dodatkowe podparcie, zarówno od 
strony podającej jak i odbierającej. 

c) Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy sprawdzaj stan techniczny wału nożowego z nożami. 
Używaj rękawic ochronnych. Noże są ostre – występuje ryzyko skaleczenia. W przypadku 
stwierdzenia pęknięć, odkształceń lub znacznego stępienia noża – nie uruchamiaj urządzenia, 
wymień nóż na nowy. 

d) Urządzenie podłączaj do uziemionego gniazda elektrycznego zabezpieczonego wyłącznikiem 
różnicowo-prądowym o prądzie nieprzekraczającym 30 mA. 

e) W razie przerwy w dopływie prądu natychmiast wycofaj materiał i wyłącz urządzenie. 
f) Nie pozostawiaj  urządzenia bez dozoru podczas pracy. 
g) Sprawdź, czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej. W razie 

wątpliwości nie podłączaj urządzenia do sieci. 
h) Pył powstający podczas obróbki może być niebezpieczny dla zdrowia. Podczas pracy 

w pomieszczeniach zamkniętych zawsze stosuj sprzęt do odciągu pyłów. 
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i) Regularnie sprawdzaj rolki podajnika, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia. 
j) Nie używaj drewna z dużą liczbą sęków ani z luźnymi sękami. 
k) Nigdy nie strugaj w poprzek włókien. 
l) W przypadku małych przedmiotów obrabianych używaj popychacza, aby nie zbliżać rąk do 

noży. Nie próbuj obrabiać przedmiotów, których długość jest mniejsza niż długość minimalna 
podana w specyfikacji technicznej. 

m) Przed obrabianiem przedmiotu, odczekaj aż wał nożowy osiągnie prędkość maksymalną. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


