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DICHIARAZIONE DEI CONFORMITÀ 
•	 Dichiaramo, assumendo la piena responsabilità di tale 

dichiarazione, che il prodotto è conforme alle seguenti 
normative e ai relativi documenti: EN 60745, EN 61000, 
EN 55014 in base alle prescrizioni delle direttive 
2004/108/EG, 2006/42/EG, 2011/65/UE

•	 Fascicolo tecnico presso: SKIL Europe BV (PT-SEU/
ENG1), 4825 BD Breda, NL

RUMOROSITÀ/VIBRAZIONE
•	 Misurato in conformità al EN 60745 il livello di pressione 

acustica di questo utensile è 90 dB(A) ed il livello di 
potenza acustica 101 dB(A) (deviazione standard: 3 
dB), e la vibrazione 5,1 m/s² (metodo mano-braccio; 
incertezza K = 1,5 m/s²)

•	 Il livello di emissione delle vibrazioni è stato misurato 
in conformità a un test standardizzato stabilito dalla 
norma EN 60745; questo valore può essere utilizzato 
per mettere a confronto un l’utensile con un altro o come 
valutazione preliminare di esposizione alla vibrazione 
quando si impiega l’utensile per le applicazioni 
menzionate
 - se si utilizza l’utensile per applicazioni diverse, oppure 
con accessori differenti o in scarse condizioni, il livello 
di esposizione potrebbe aumentare notevolmente

 - i momenti in cui l’utensile è spento oppure è in 
funzione ma non viene effettivamente utilizzato per 
il lavoro, possono contribuire a ridurre il livello di 
esposizione

 ! proteggersi	dagli	effetti	della	vibrazione	
effettuando	la	manutenzione	dell’utensile	e	dei	
relativi accessori, mantenendo le mani calde e 
organizzando i metodi di lavoro

Gyalu 1558
BEVEZETÉS
•	 Ez a készülék például rögzített gerendák és falapok 

gyalulására is szolgál; a készülék sarkok hornyolására 
alkalmazható

•	 A szerszám nem professzionális használatra készült
•	 Olvassa el figyelmesen és őrizze meg a használati 

utasítást ③

TECHNIKAI ADATOK ①

SZERSZÁMGÉP ELEMEI ②
A  Kulcs tartója
B  Biztosítócsavar
C  Késtengely csavarok

D  Gyalulási mélységet beállító gomb
E  Gyalukés fogási mélységének jelző
F  Porszivó illesztőegység
G  Forgács-kivezető
H  Biztonsági kapcsoló
J  Be/ki kapcsológomb
K  V-bevágás
L  Szellőzőnyílások

BIZTONSÁG
ÁLTALÁNOS	BIZTONSÁGI	ELŐÍRÁSOK

 FIGYELEM!	Olvassa	el	az	összes	biztonsági	
figyelmeztetést	és	előírást. A következőkben leírt 
előírások betartásának elmulasztása áramütésekhez, 
tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet. Kérjük 
a	későbbi	használatra	gondosan	őrizze	meg	ezeket	az	
előírásokat. Az alább alkalmazott elektromos kéziszerszám 
fogalom a hálózati elektromos kéziszerszámokat (hálózati 
csatlakozó kábellel) és az akkumulátoros elektromos 
kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó kábel nélkül) foglalja 
magában. 

1) MUNKAHELYI BIZTONSÁG
a) Tartsa	tisztán	és	tartsa	rendben	a	munkahelyét. 

Rendetlen munkahelyek vagy megvilágítatlan 
munkaterületek balesetekhez vezethetnek.

b) Ne	dolgozzon	az	elektromos	kéziszerszámmal	
olyan	robbanásveszélyes	környezetben,	ahol	
éghető	folyadékok,	gázok	vagy	porok	vannak. Az 
elektromos kéziszerszámok szikrákat bocsáthatnak ki, 
amelyek meggyújthatják a port vagy a gőzöket.

c) Tartsa	távol	a	gyerekeket	és	az	idegen	személyeket	
a	munkahelytől,	ha	az	elektromos	kéziszerszámot	
használja. Ha elvonják a figyelmét a munkától, könnyen 
elvesztheti az uralmát a berendezés felett.

2) ELEKTROMOS	BIZTONSÁGI	ELŐÍRÁSOK
a) A	készülék	csatlakozó	dugójának	bele	kell	

illeszkednie	a	dugaszolóaljzatba.	A	csatlakozó	
dugót	semmilyen	módon	sem	szabad	
megváltoztatni.	Védőföldeléssel	ellátott	
készülékekkel	kapcsolatban	ne	használjon	
csatlakozó adaptert. A változtatás nélküli csatlakozó 
dugók és a megfelelő dugaszoló aljzatok csökkentik az 
áramütés kockázatát.

b) Ne	érjen	hozzá	földelt	felületekhez,	mint	csövekhez,	
fűtőtestekhez,	kályhákhoz	és	hűtőszekrényekhez. 
Az áramütési veszély megnövekszik, ha a teste le van 
földelve.

c) Tartsa	távol	az	elektromos	kéziszerszámot	az	
esőtől	és	a	nedvesség	hatásaitól. Ha víz hatol be egy 
elektromos kéziszerszámba, ez megnöveli az áramütés 
veszélyét.

d) Ne	használja	a	kábelt	a	rendeltetésétől	eltérő	
célokra,	vagyis	a	szerszámot	soha	ne	hordozza	
vagy	akassza	fel	a	kábelnél	fogva,	és	soha	ne	
húzza	ki	a	hálózati	csatlakozó	dugót	a	kábelnél	
fogva.	Tartsa	távol	a	kábelt	hőforrásoktól,	olajtól,	
éles	élektől,	sarkaktól	és	mozgó	gépalkatrészektől. 
Egy megrongálódott vagy csomókkal teli kábel 
megnöveli az áramütés veszélyét.

e) Ha	egy	elektromos	kéziszerszámmal	a	szabad	ég	
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alatt	dolgozik,	csak	a	szabadban	való	használatra	
engedélyezett	hosszabbítót	használjon. A 
szabadban való használatra engedélyezett hosszabbító 
használata csökkenti az áramütés veszélyét.

f) Ha	nem	lehet	elkerülni	az	elektromos	kéziszerszám	
nedves	környezetben	való	használatát,	alkalmazzon	
egy	földzárlat	megszakítót. Egy földzárlat megszakító 
alkalmazása csökkenti az áramütés kockázatát. 

3) SZEMÉLYI	BIZTONSÁGI	ELŐÍRÁSOK
a) Munka	közben	mindig	figyeljen,	ügyeljen	arra,	amit	

csinál,	és	meggondoltan	dolgozzon	az	elektromos	
kéziszerszámmal.	Ha	fáradt,	ha	kábítószerek	vagy	
alkohol	hatása	alatt	áll,	vagy	orvosságokat	vett	be,	
ne	használja	a	berendezést. A berendezéssel végzett 
munka közben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is 
komoly sérülésekhez vezethet.

b) Viseljen	személyi	védőfelszerelést	és	
mindig	viseljen	védőszemüveget. A személyi 
védőfelszerelések, mint porvédő álarc, csúszásbiztos 
védőcipő, védősapka és fülvédő használata az 
elektromos kéziszerszám használata jellegének 
megfelelően csökkenti a személyes sérülések 
kockázatát.

c) Kerülje	el	a	készülék	akaratlan	üzembe	helyezését.	
Győződjön	meg	arról,	hogy	az	elektromos	
kéziszerszám	ki	van	kapcsolva,	mielőtt	bedugná	
a	csatlakozó	dugót	a	dugaszolóaljzatba,	
csatlakoztatná	az	akkumulátor-csomagot,	és	
mielőtt	felvenné	és	vinni	kezdené	az	elektromos	
kéziszerszámot. Ha az elektromos kéziszerszám 
felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha 
a készüléket bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az 
áramforráshoz, ez balesetekhez vezethet. 

d) Az	elektromos	kéziszerszám	bekapcsolása	előtt	
okvetlenül	távolítsa	el	a	beállító	szerszámokat	vagy	
csavarkulcsokat. Az elektromos kéziszerszám forgó 
részeiben felejtett beállító szerszám vagy csavarkulcs 
sérüléseket okozhat.

e) Ne	becsülje	túl	önmagát.	Kerülje	el	a	normálistól	
eltérő	testtartást,	ügyeljen	arra,	hogy	mindig	
biztosan	álljon	és	az	egyensúlyát	megtartsa. Így az 
elektromos kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is 
jobban tud uralkodni.

f) Viseljen	megfelelő	ruhát.	Ne	viseljen	bő	ruhát	
vagy	ékszereket.	Tartsa	távol	a	haját,	a	ruháját	
és	a	kesztyűjét	a	mozgó	részektől. A bő ruhát, az 
ékszereket és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek 
magukkal ránthatják.

g) Ha	az	elektromos	kéziszerszámra	fel	lehet	szerelni	
a	por	elszívásához	és	összegyűjtéséhez	szükséges	
berendezéseket,	ellenőrizze,	hogy	azok	megfelelő	
módon	hozzá	vannak	kapcsolva	a	készülékhez	
és	rendeltetésüknek	megfelelően	működnek. A 
porgyűjtő berendezések használata csökkenti a munka 
során keletkező por veszélyes hatását. 

4) AZ ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK GONDOS 
KEZELÉSE ÉS HASZNÁLATA

a) Ne	terhelje	túl	az	elektromos	kéziszerszámot.	A	
munkájához	csak	az	arra	szolgáló	elektromos	
kéziszerszámot	használja. Egy alkalmas elektromos 
kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon 
belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.

b) Ne	használjon	olyan	elektromos	kéziszerszámot,	

amelynek a kapcsolója elromlott. Egy olyan 
elektromos kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, 
sem kikapcsolni, veszélyes és meg kell javíttatni.

c) Húzza	ki	a	csatlakozó	dugót	a	dugaszolóaljzatból	
és/vagy	az	akkumulátor-csomagot	az	elektromos	
kéziszerszámból,	mielőtt	az	elektromos	
kéziszerszámon	beállítási	munkákat	végez,	
tartozékokat	cserél	vagy	a	szerszámot	tárolásra	
elteszi. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja 
a szerszám akaratlan üzembe helyezését.

d) A	használaton	kívüli	elektromos	kéziszerszámokat	
olyan	helyen	tárolja,	ahol	azokhoz	gyerekek	
ne	férhess	nek	hozzá.	Ne	hagyja,	hogy	
olyan	személyek	használják	az	elektromos	
kéziszerszámot,	akik	nem	ismerik	a	szerszámot,	
vagy	nem	olvasták	el	ezt	az	útmutatót. Az 
elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat 
gyakorlatlan személyek használják.

e) A	készüléket	gondosan	ápolja.	Ellenőrizze,	hogy	
a	mozgó	alkatrészek	kifogástalanul	működnek-e,	
nincsenek-e	beszorulva,	és	nincsenek-e	eltörve	
vagy	megrongálódva	olyan	alkatrészek,	amelyek	
hatással	lehetnek	az	elektromos	kéziszerszám	
működésére.	A	megrongálódott	részeket	a	készülék	
használata	előtt	javíttassa	meg. Sok olyan baleset 
történik, amelyet az elektromos kéziszerszám nem 
kielégítő karbantartására lehet visszavezetni.

f) Tartsa	tisztán	és	éles	állapotban	a	
vágószerszámokat. Az éles vágóélekkel rendelkező és 
gondosan ápolt vágószerszámok ritkábban ékelődnek 
be és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.

g) Az	elektromos	kéziszerszámokat,	tartozékokat,	
betétszerszámokat	stb.	csak	ezen	előírásoknak	
használja.	Vegye	figyelembe	a	munkafeltételeket	és	
a	kivitelezendő	munka	sajátosságait. Az elektromos 
kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való 
alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.

5) SZERVIZ
a) Az	elektromos	kéziszerszámot	csak	szakképzett	

személyzet és csak eredeti pótalkatrészek 
felhasználásával	javíthatja. Ez biztosítja, hogy az 
elektromos kéziszerszám biztonságos szerszám 
maradjon.

BIZTONSÁGI	ELŐĺRÁSOK	GYALUKHOZ 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
•	 A készüléket csak 16 éven felüli személyek használják
•	 Munka közben a zaj meghaladhatja a 85 dB(A); 

használjon	fülvédőt ④
•	 Az anyagból származó por (mint például az ólmot, 

néhány fafajtát, ásványi anyagokat és fémet 
tartalmazó festék) káros lehet (a por érintése vagy 
belégzése allergiás reakciókat és/vagy légzőszervi 
betegségeket okozhat a kezelő, illetve a közelben állók 
esetében); viseljen pormaszkot ⑤	és	amennyiben	
csatlakoztatható, dolgozzon porelszívó 
berendezéssel

•	 Bizonyos porfajták rákkeltő besorolással rendelkeznek 
(ilyen például a tölgy- és a bükkfa pora), különösen a fa 
kondicionálására szolgáló adalékokkal együtt; viseljen 
pormaszkot ⑤	és	amennyiben	csatlakoztatható,	
dolgozzon	porelszívó	berendezéssel
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•	 Kövesse a por kezelésével kapcsolatos helyi előírásokat 
azon termékkel kapcsolatosan, amellyel dolgozni kíván

•	 SKIL cég kizárólag eredeti alkatrészek és kiegészítők 
alkalmazása esetén tudja garantálni a gép 
problémamentes működését

•	 Soha ne használja a szerszámot ha a kábel sérült; 
cseréltesse ki szakértő által

•	 Mindig	húzza	ki	a	dugaszolóaljzatot	mielőtt	
tartozékot	cserélne	vagy	bármit	változtatna	a	gép	
beállításán

HASZNÁLAT	ELÖTT
•	 Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség 

megegyezik-e a gép adattábláján feltüntetett értékkel 
(a 230V vagy 240V jelzésű gépek 220V feszültségre is 
csatlakoztathatók)

•	 Ügyeljen arra, hogy a munkadarabban lévő csavar, szög 
vagy hasonló sérüléseket ne okozhasson; a munka 
megkezdése előtt eltávolítandó

•	 Mielőtt használná a szerszámot, ellenőrizze, hogy a 
kések sehol sem érnek hozzá az anyaghoz

•	 Használjon teljesen letekert és biztonságos 
hosszabbítókábelt, 16 A-es teljesítménnyel

•	 Szorítóval	vagy	más	praktikus	módon	rögzítse,	
és	támassza	meg	a	munkadarabot	egy	stabil	
tartóállványon (ha csak a kezével tartja vagy a 
testéhez szorítja a munkadarabot, elveszítheti a 
stabilitást, valamint az uralmat a gép felett)

HASZNÁLAT	KÖZBEN
•	 Az	elektromos	kéziszerszámot	csak	a	szigetelt	

fogantyúfelületeknél	fogja	meg,	mert	a	vágó	rész	
elérheti	a	készülék	saját	hálózati	vezetékét (ha az 
elektromos kéziszerszám elvág egy feszültség alatt álló 
vezetéket, a fémrészei szintén feszültség alá kerülnek, 
ami áramütéshez vezet)

•	 A gép mozgó részétöl mindig tartsa távol az elektromos 
kábelt; terelje a tápkábelt a gép hátulja felé, a géptől 
elfelé

•	 Ujjait tartsa távol a forgó késektől
•	 Normálistól eltérő működés valamint szokatlan, idegen 

hangok esetén a készüléket azonnal kapcsolja ki és a 
kábelt húzza ki a fali dugaszoló aljzatból

•	 Ha a kábel munka közben megsérül vagy el van 
vága, ne érjen a kábelhoz, hanem azonnal húzza ki a 
konektorból

•	 Ha a forgácselvezetőbe beszorul a forgács, ki kell 
kapcsolni a motort, meg kell várni, amíg a szerszám 
minden mozgó része teljes nyugalmi állapotba kerül, 
ezután ki kell húzni a csatlakozódugót, végül pedig el 
kell távolítani a beszorult forgácsot

A	HASZNÁLATOT	KÖVETÖEN
•	 Mielőtt	letenné	a	szerszámot,	várja	meg,	hogy	a	

késtengely	megálljon	(a szabadon álló kés beakadhat 
a fafelületbe, minek következtében elveszítheti az 
irányítást a gép felett és komoly sérüléseket szenvedhet)

KEZELÉS
•	 Kések cseréje ill. megfordítása ⑥

Ez a gyalu olyan kopásálló késekkel van ellátva, melyek 
mindkét oldalukon rendelkeznek vágóéllel; így ha az 
egyik oldal életlenné válik, a másik még használható
 ! kapcsolja ki a gépet és húzza ki a 
csatlakozódugót

 - vegye ki a kulcsot a tartóból A
 - a gépet fordítsa fel
 - a kulccsal lazítson ki 3 csavart B (de ne távolítsa el 

azokat)
 - tolja ki egy darab fa segítségével a késtengelyből a 
kést

 - helyezze vissza a kést fordított állásban, vagy cserélje 
ki egy újra

 ! a	késben	levő	bemetszésnek	érintkeznie	kell	a	
késtengely széleivel

 ! mindkét	kés	vége	egyformán	kell,	hogy	kiálljon
 - szorosan húzza meg a 3 csavart B a kulccsal
 ! időben	cserélje	ki	vagy	fordítsa	meg	a	késeket;	
csak	éles	késeket	használjon

 ! mindig ugyanakkor cserélje ki vagy fordítsa meg 
mindkét kést

 ! olyan késtengely csavarokkal C, amelyeket 
a	gyárban	előre	beállítottak	ne	próbálja	
megigazítani a késeket

•	 Fogási mélység beállítása ⑦
 - a gyalulás mélységének növeléséhez/csökkentéséhez 
fordítsa el a D gombot "+"/"-" irányba

 - a E jelző a referenciához használható
 - mindig sekély fogási mélységet válasszon és 
mindaddig ismételje a gyaluló ill. beállító folyamatokat, 
míg a kívánt mélységet el nem éri

•	 Forgács-kivezető ⑧
 - csatlakoztassa az adapteres porszívót F az ábrázolt 
módon a forgács-kivezető G kiválasztásához

 ! semmilyen	eltömődést	ne	próbáljon	meg	
eltávolítani	a	forgácskivető	nyílásból	addig,	amíg	
a	kések	forgásban	vannak

•	 A gép üzemeltetése
 - állítsa be a fogási mélységet
 - a készülek a munkadarabra ilesszük
 ! bizonyosodjon	meg	arról,	hogy	az	elülső	talp	a	
munkadarabon	nyugszik	és	hogy	a	kések	nem	
érintkeznek vele

 - először kapcsolja be a gépet a nyomógombbal H ② 
(= biztonsági kapcsoló, amelyet nem lehet lezárni) és 
ezután húzza meg a kioldózárat J ②

 ! mielőtt	a	kések	hozzáérnének	a	munkadarabhoz,	
a	gépet	teljes	sebességre	kell	kapcsolni

 ! munka	közben	mindvégig	tartsa	gépet	a	szürke	
színű	markolati	terület(ek)en	⑨

 - mindkét kezével tartsa erősen a gépet és egyenletes 
tempóban vezesse előre

 - úgy használja a gépet, hogy a talplemez a 
munkadarabon nyugszik

 - a nemkívánt gyalulási nyomok elkerülése végett ne 
döntse meg a gépet

 ! kikapcsolás	előtt	készülékét	távolítsa	el	a	
munkadarabtól

 - kapcsolja ki a gépet a J kioldózár segítségével 

HASZNÁLAT
•	 Sarkok hornyolásához használja az elülső saruban lévő 

V-bevágást ⑩
 - a bevágásokhoz hasonló sarkok hornyolásához állítsa 
a D gombot "0" állásba

 - nagyobb bevágások esetében fordítsa el a D gombot 
a szükséges gyalulási mélység beállításához 

 ! hulladék	anyagon	próbálja	ki	a	munka	
megkezdése	előtt

•	 A www.skil.com címen még több ötletet és javaslatot 
talál



41

KARBANTARTÁS / SZERVIZ
•	 A szerszám nem professzionális használatra készült
•	 Mindig tartsa tisztán a gépet és a vezetéket (különös 

tekintettel a szellőzőnyílásokra L ②)
 ! tisztítás	előtt	húzza	ki	a	csatlakozódugót

•	 Ha a gép a gondos gyártási és ellenőrzési eljárás 
ellenére egyszer mégis meghibásodna, akkor a 
javítással csak SKIL elektromos kéziszerszám-műhely 
ügyfélszolgálatát szabad megbízni
 - küldje az összeszerelt gépet a vásárlást bizonyító 
számlával együtt a kereskedő vagy a legközelebbi 
SKIL szervizállomás címére (a címlista és a gép 
szervizdiagramja a www.skil.com címen található)

KÖRNYEZET
•	 Az	elektromos	kéziszerszámokat,	tartozékokat	és	

csomagolást	ne	dobja	a	háztartási	szemétbe (csak 
EU-országok számára)
 - a használt villamos és elektronikai készülékekről 
szóló 2002/96/EK irányelv és annak a nemzeti 
jogba való átültetése szerint az elhasznált 
elektromos kéziszerszámokat külön kell gyűjteni, és 
környezetbarát módon újra kell hasznosítani

 - erre emlékeztet a ⑪ jelzés, amennyiben felmerül az 
intézkedésre való igény

	MEGFELELŐSÉGI	NYILATKOZAT	
•	 Teljes felelösségünk tudatában kijelentjük, hogy jelen 

termék a következö szabványoknak vagy kötelezö 
hatósági elöírásoknak megfelel: EN 60745, EN 61000, 
EN 55014, a 2004/108/EK, 2006/42/EK, 2011/65/EU 
elöírásoknak megfelelöen

•	 A	műszaki	dokumentáció	a	következő	helyen	
található: SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD 
Breda, NL

ZAJ/REZGÉS
•	 Az EN 60745 alapján végzett mérések szerint 

ezen készülék hangnyomás szintje 90 dB(A) a 
hangteljesítmény szintje 101 dB(A) (normál eltérés: 3 
dB), a rezgésszám 5,1 m/s² (kézre-ható érték; szórás K 
= 1,5 m/s²)

•	 A rezgés-kibocsátási szint mérése az EN 60745 
szabványban meghatározott szabványosított teszttel 
összhangban történt; ez egy eszköznek egy másik 
eszközzel történő összehasonlítására, illetve a 
rezgésnek való kitettség előzetes felmérésére 
használható fel az eszköznek az említett alkalmazásokra 
történő felhasználása során
 - az eszköznek eltérő alkalmazásokra, vagy eltérő, 
illetve rosszul karbantartott tartozékokkal történő 
felhasználása jelentősen emelheti a kitettség szintjét

 - az idő, amikor az eszköz ki van kapcsolva, vagy 
amikor ugyan működik, de ténylegesen nem végez 

munkát, jelentősen csökkentheti a kitettség szintjét
 ! az	eszköz	és	tartozékai	karbantartásával,	kezének	
melegen	tartásával,	és	munkavégzésének	
megszervezésével	védje	meg	magát	a	rezgések	
hatásaitól

Hoblík	 1558
ÚVOD
•	 Toto nářadí je určeno k hoblování dřevěných materiálů 

jako jsou trámy a prkna; je také vhodné ke srážení hran
•	 Tento nástroj není určen k profesionálnímu použití
•	 Tento návod s pokyny si pečlivě přečtěte a uschovejte 

③

TECHNICKÉ ÚDAJE ①

SOUČÁSTI	NÁSTROJE	②
A  Zásobník na klíč
B  Upínací šroub
C  Nožová hlava šrouby
D  Seřizovač hloubky hoblování
E  Indikátor hloubky hoblování
F  Adaptér vysavače
G  Odvod pilin
H  Bezpečnostní spínač
J  Spínač “zapnuto/vypnuto”
K  Drážka ve tvaru "V"
L  Větrací štěrbiny

BEZPEČNOST
VŠEOBECNÉ	BEZPEČNOSTNÍ	PŘEDPISY

 POZOR!	Čtěte	všechna	varovná	upozornění	a	
pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění 
a pokynů mohou mít za následek úder elektrickým 
proudem, požár a/nebo těžká poranění. Všechna	varovná	
upozornění	a	pokyny	do	budoucna	uschovejte. Ve 
varovných upozorněních použitý pojem "elektronářadí" se 
vztahuje na elektronářadí provozované na el. síti (se síťovým 
kabelem) a na elektronářadí provozované na akumulátoru 
(bez síťového kabelu).  

1) BEZPEČNOST	PRACOVNÍHO	MÍSTA
a) Udržujte	Vaše	pracovní	místo	čisté	a	uklizené. 

Nepořádek nebo neosvětlené pracovní oblasti mohou 
vést k úrazům.

b) Se	strojem	nepracujte	v	prostředích	ohrožených	
explozí,	kde	se	nacházejí	hořlavé	kapaliny,	plyny	
nebo	prach.	Elektronářadí vytváří jiskry, které mohou 
prach nebo páry zapálit.

c) Děti	a	jiné	osoby	udržujte	při	použití	elektronářadí	
daleko	od	Vašeho	pracovního	místa. Při rozptýlení 
můžete ztratit kontrolu nad strojem.

2) ELEKTRICKÁ	BEZPEČNOST
a) Připojovací	zástrčka	stroje	musí	lícovat	se	

zásuvkou.	Zástrčka	nesmí	být	žádným	způsobem	


