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SPECYFIKACJA URZĄDZENIA

Parametry techniczne

Rozdrabniacz z cichym systemem cięcia HECHT 6280 XL
Napięcie 230V ~ 50 Hz

Moc 2800 VA, S6 (40%)*

2300 VA, S1**

Klasa ochrony I

Kod IP IPX4 (woda chlapiąca na urządzenie z każdej strony 
nie powinna stworzyć zagrożenia)

Prędkość cylindra tnącego 40 min-1

Grubość gałęzi Max. 45 mm ***

Pojemność pojemnika na zrębki ok. 60 l.

Waga 29 kg

Wymiary opakowania 60 x 38,7 x 44,5 cm

Ciśnienie akustyczne 79,8 dB (A)

Ciśnienie akustyczne (gwarantowane) 89 dB(A)

* Praca ciągła z maksymalnym obciążeniem (4 minuty z obciążeniem – 6 minut praca bez 
  obciążenia).
** Praca ciągła bez obciążenia.
*** Maksymalna średnica rozdrabnianych gałęzi jest zależna od typu drewna oraz 
warunków ciętego materiału. Dla twardego drewna (np. dąb / buk) maksymalna średnica 
cięcia będzie mniejsza niż miękkiego drewna (np. sosna, świerk). W przypadku drewna 
mokrego lub sękatego maksymalna średnica cięcia zostanie również zmniejszona. 

– Ciśnienie akustyczne zostało zmierzone zgodnie ze standardami i wymogami 
określonymi w deklaracji zgodności. Zmiany parametrów technicznych oraz zmiany 
w budowie urządzenia mogą być przeprowadzane bez wcześniejszego 
powiadamiania.

– Wszystkie wymiary, wskazówki oraz dane zawarte w niniejszej instrukcji nie są 
wiążące. W związku z tym nie są możliwe jakiekolwiek roszczenia zwiążane z 
niniejszą instrukcją obsługi.

Użycie i przeznaczenie

– Urządzenie przeznaczone jest do rozdrabniania drzewiastych i włóknistych 
odpadów ogrodowych takich jak ścinki żywopłotu i drzew, gałęzi, kory oraz szyszek. 
Nie wkładać kamieni, szkła, metalu, kości, plastiku oraz tekstyliów do podajnika 
rozdrabniacza. Każde użycie inne niż zatwierdzone w niniejszej instrukcji obsługi 
może spowodować uszkodzenie urządzenia oraz stworzyć poważne zagrożenie dla 
użytkownika. Operator lub użytkownik ponoszą całą odpowiedzialność za obrażenia 
oraz szkody wyrządzone osobom trzecim oraz ich mieniu. Producent nie ponosi 
żadnej odpowiedzialności za zniszczenia spowodowane przez nieprawidłowe 
użycie oraz obsługę urządzenia.

– Nie wrzucać do rozdrabniacza żadnych twardych materiałów takich jak metal, 
kamienie, szkło i innych przedmiotów.



Warunki użycia i składowania

– Warunki środowiska oraz przechowywania
– Temperatura pracy rozdrabniacza od 0oC do + 30oC.
– Używać urządzenia wyłącznie na płaskiej, twardej i nie śliskiej powierzchni.
– Zapewnić sobie wystarczającą przestrzeń do pracy urządzeniem.
– Nie wolno używać podczas deszczu i złej pogody.
– Pracować wyłącznie przy świetle dziennym lub bardzo dobrym sztucznym 

oświetleniu.
– Przechowywać poza zasięgiem dzieci w suchym miejscu w temperaturze  0oC do + 

40oC.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

– Nigdy nie wolno używać rozdrabniacza jeżeli w pobliżu znajdują się ludzie i 
zwierzęta.

– Podczas pracy używać gogli ochronnych oraz ochronników słuchu.
– Pracować w odpowiednim ubraniu roboczym takim jak rękawice, pełne obuwie oraz 

długie spodnie. Nie wolno ubierać luźnych ubrań ze zwisającymi paskami i 
wstążkami.

– Nie wolno używać urządzenia jeżeli operator jest zmęczony lub znajduje się pod 
wpływem alkoholu lub narkotyków.

– Nieprawidłowe użycie urządzenia może spowodować poważne obrażenia. 
Przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem należy przeczytać uważnie 
wszystkie instrukcje  i zapoznać się ze wszystkimi elementami kontrolnymi. W 
przypadku wątpliwości należy skontaktować się z centrum serwisowym. 
Instrukcję przechowywać w bezpiecznym miejscu umożliwiającym uzyskanie 
niezbędnych informacji w każdej chwili.

W przypadku pożaru:

– Jeżeli silnik zacznie się palić lub dymić należy odejść na bezpieczną odległość.
– Jeżeli jest to możliwe należy wyłączyć urządzenie lub odłączyć je od zasilania.
– Do ugaszenia ognia użyć piasku (wrzucać na ogień za pomocą łopaty) lub gaśnicy 

proszkowej.
– Nie panikować. Panika może spowodować jeszcze większe zniszczenia.

Pierwsza pomoc

Zawsze być przygotowanym. Zaopatrzyć się zgodnie z poniższymi wskazówkami w:

– Kompletnie wyposażoną apteczkę łatwo dostępna dla operatora oraz osób 
przebywających w pobliżu. Apteczka powinna zawierać odpowiednią ilość środków 
opatrunkowych na skaleczenia i rany cięte.

– Czyste ręczniki i ścierki pozwalające na tamowanie krwotoków.
– Telefon komórkowy lub inne urządzenie pozwalające na szybkie wezwanie pomocy.

Nie pracować samotnie! W pobliżu powinna znajdować się osoba znająca zasady 
udzielania pierwszej pomocy. Pomocnik musi znajdować się w bezpiecznej odległości 
od terenu pracy ale zawsze powinien zwracać uwagę na operatora. Używać urządzenia 
wyłącznie w miejscach w których można szybko wezwać pogotowie! Jeżeli dojdzie do 



zranienia należy udzielić pierwszej pomocy i w razie konieczności uzyskać dalszą pomoc 
medyczną.

Transport urządzenia

– Nie transportować urządzenia kiedy silnik pracuje. Chwycić uchwyt i użyć kół 
transportowych do przemieszczania rozdrabniacza, w przeciwnym wypadku może 
dojść do uszkodzenia podstawy urządzenia.

Użytkownicy urządzenia:

Urządzenie nie może być używane przez:
                                                                                                                                                

– Osoby trzecie.
– Osoby pod wpływem alkoholu;
– Osoby, które zażywały narkotyki lub inne substancje mające wpływ na 

koncentrację.
– Kobiety w ciąży.
– Osoby z ograniczonymi możliwościami psychicznymi.
– Osoby, które nie zapoznały się z instrukcją obsługi.
– Dzieci (poniżej minimalnego wieku operatora określonego przez lokalne przepisy.



SYMBOLE BEZPIECZEŃSTWA

1. Ostrzeżenie! Przeczytać instrukcję obsługi przed przystąpieniem do użytkowania 
urządzenia.

2. Uwaga! Ryzyko obrażeń spowodowanych przez wyrzucane przedmioty! Zachować 
bezpieczną odległość od tunelu wyrzutowego i uniemożliwić dostęp do 
niebezpiecznych stref osobom postronnym.

3. Uwaga! Ryzyko obrażeń! Ruchome rolki zgniatające! Podczas pracy trzymać ręce z 
daleka od otworów rozdrabniacza.

4. Przed przystąpieniem do czynności związanych z konserwacją lub w przypadku 
uszkodzenia przewodu zasilającego należy wyłączyć silnik i odłączyć wtyczkę od 
gniazda zasilającego.

5. Nie wystawiać urządzenia na deszcz.
6. Stosować ochronę oczu i uszu.
7. Zakładać rękawice ochronne.
8. Gwarantowany poziom ciśnienia akustycznego.
9. Silnik elektryczny.
10.Maksymalna średnica ciętego materiału.
11. Waga.
12.Prędkość rolki tnącej. 
13.Nie wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego.
14.Urządzenie spełnia standardy bezpieczeństwa.
15.Uwaga! Ryzyko porażenia prądem!
16.Klasa ochrony przed wodą.

ZALECANE WYPOSAŻENIE OCHRONNE 

podczas pracy z rozdrabniaczem należy używać okularów ochronnych (zalecane HECHT 
900106), ochronników słuchu (zalecane HECHT 900102) oraz rękawic ochronnych.

Ostrzeżenie!Uważać na czynności oraz warunki, które mogą spowodować 
obrażenia lub śmierć operatora i osób postronnych.



OPIS

Rys. 1

1 Panel kontrolny 8 Obudowa rozdrabniacza 15 Koła z kołpakami

2 Przełącznik kierunku obrotów 9 Przegroda 16 Przełącznik bezpieczeństwa 
      pojemnika

3 ON (włączenie) 10 Rama podtrzymująca 17 Uchwyt

4 OFF (wyłączenie) 11 Pokrętło regulacji 18 Rozkładany śrubokręt

5 Przycisk resetujący 12 Pojemnik na zrębki 19 Popychacz rozdrabnianego 
     materiału

6 Otwór wrzutowy 13 Obudowa

7 Wtyczka 14 Stopki podporowe



INSTRUKCJA MONTAŻU
Odpakowanie
1. Patrz rys.2 Wyciągnąć urządzenie z opakowania.
2. Wypakować pozostałe elementy.
3. Wyciągnąć jednostkę główną (8) z pojemnika na  
    zrębki (12).
4. Sprawdzić zawartość opakowania.

– Jednostka główna.
– Obudowa z pojemnikiem na zrębki.
– 2 kołpaki.
– Elementy montażowe.
– 2 regulowane stopki.
– 2 koła
– Jedna przegroda

Montaż stopek podporowych oraz kółek

1. Patrz rys.3. Poluzować śrubę krzyżakową na   
    każdej ze stopek (14) i rozdzielić obydwie części.
2. Zamocować obydwie nóżki (14) na ramie (13).
3. Zamocować obydwa kółka (15) i zamocować 
    kołpaki.

Montaż jednostki głównej

Patrz rys.4. Przed zamontowaniem jednostki 
głównej należy wsunąć w ramę pojemnik na 
zrębki. Upewnić się, że pojemnik jest odblokowany: 
wyłącznik bezpieczeństwa (nr 16) jest w pozycji OFF.
1. Chwycić jednostkę główną (8) za uchwyty 
transportowe (17) oraz tunel wrzutowy (6) (rys.1). Aby 
ułatwić sobie montaż jednostki głównej na ramie 
należy poprosić o pomoc drugą osobę.
2. Poprzeczki montażowe (18) umieścić na otworach 
montażowych (19) znajdujących się na ramie (10) i 
wsunąć poprzeczki wzdłuż poziomego nacięcia w 

stronę kółek (patrz także mały obrazek 2).
3. Zamontować przegrodę (9) na otworze pomiędzy jednostką główną a ramą i przykręcić 
ją za pomocą dwóch śrub imbusowych.

Blokada pojemnika na zrębki
Aby zablokować pojemnik należy przesunąć przełącznik (rys.1 nr 16) do pozycji ON.

Utylizacja opakowania: Recykling opakowania 
redukuje potrzebę składowania surowców. 
Ponowne użycie materiału pochodzącego z 
recyklingu pozwala na ochronę środowiska. Jeżeli 
jest to możliwe należy oddać opakowanie do 
punktu recyklingu. Skontaktować się z lokalnym 
punktem skupu. Zalecane jest zatrzymanie 
opakowania do celów późniejszego transportu 
urządzenia.



Środki ostrożności przed użyciem

– Przed przystąpieniem do pracy skontrolować czy wszystkie śruby, nakrętki oraz 
inne elementy mocujące są mocno dokręcone. Pokrywy oraz osłony ochronne 
muszą być założone na swoje miejsca i muszą być w dobrym stanie technicznym. 
Uszkodzone lub nieczytelne naklejki muszą zostać wymienione.

– Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Użycie nieoryginalnych części 
oznacza natychmiastową utratę praw gwarancyjnych.

– Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
– Urządzenie podłączać wyłącznie do uziemionej instalacji zasilającej. Gniazdo 

elektryczne oraz przedłużacz muszą być wyposażone w przewód ochronny.
– Stosować odpowiednie ochronniki słuchu zgodnie z lokalnymi wymogami.

  

PRACA URZĄDZENIEM
                                                                                                                                               
Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące pracy z urządzeniem
                                                                                                                                              

– Przed przystąpieniem do pracy należy upewnić się, że kanał wrzutowy jest pusty.
– Głowę, włosy oraz ciało trzymać z daleka od otworu wrzutowego.
– Podczas pracy nie dotykać kanału wrzutowego. Po wyłączeniu urządzenia rolki 

rozdrabniające obracają się jeszcze przez kilka sekund.
– Zapewnić sobie dobrą równowagę i stabilność. Nie wychylać się do przodu oraz nie 

stać powyżej urządzenia podczas wrzucania materiału.
– Nie wrzucać twardego materiału takiego jak metal, kamienie, szkło lub inne 

przedmioty.
– Nie używać urządzenia podczas deszczu oraz złej pogody. Pracować wyłącznie w 

dzień lub przy dobrym oświetleniu sztucznym.
– Nie używać urządzenia jeżeli operator jest zmęczony lub spożywał alkohol lub 

zażywał narkotyki. Robić regularne przerwy i pracować roztropnie.                         
– Wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania:

- po zakończonej pracy, podczas transportowania lub podczas pozostawienia  
  urządzenia bez nadzoru;                                                                                         
- podczas prowadzenia jakichkolwiek prac przy urządzeniu takich jak czyszczenie,  
  konserwacja, usuwanie zacięć, kontrola;                                                                  
- podczas wymiany części;
- kiedy przewód zasilający lub przedłużający jest uszkodzony;
- przed przystąpieniem do podniesienia urządzenia;
- w przypadku wystąpienia nienaturalnych wibracji lub hałasu ( zawsze  
  skontrolować wystąpienie ewentualnego niebezpieczeństwa przed ponownym 
  uruchomieniem urządzenia);
- jeżeli w urządzeniu został zablokowany jakiś przedmiot.

– Nie wolno dopuścić do skumulowania się zablokowanego materiału w okolicach 
wyrzutu, może to zakłócić poprawny wyrzut oraz spowodować ryzyko wyrzucania 
materiału przez kanał wrzutowy.

– Kiedy silnik pracuje zabronione jest transportowanie, przenoszenie i podnoszenie.
– Nie wolno wkładać rąk i innych części ciała i ubrania do kanału wrzutowego lub 

OSTRZEŻENIE! Używając urządzeń elektrycznych należy zabezpieczyć 
się przed porażeniem prądem, zranieniami oraz pożarem.



ruchomych elementów.
– W przypadku zablokowania kanału wrzutowego lub wyrzutowego, przed usunięciem 

nadmiaru materiału  należy wyłączyć silnik i odłączyć wtyczkę od zasilania.        
– Upewnić się, że w silniku nie znajdują się skumulowane śmieci itp. pozwoli to 

ochronę urządzenia przed pożarem. Należy pamiętać, że włączając urządzenie 
zasilane prądem wszystkie ruchome elementy natychmiast wprawiane są w ruch.  

Bezpieczeństwo elektryczne
                                                                                                                                               

– Przed każdym użyciem skontrolować gniazdo w rozdrabniaczu oraz przedłużaczu 
pod kątem uszkodzeń oraz zużycia. Nie używać urządzenia jeżeli przewód jest 
uszkodzony. W przypadku uszkodzenia niezwłocznie odłączyć przewód zasilający. 
Unikać dotykania kabla aż do jego odłączenia od źródła zasilania.

– Uszkodzone gniazdo w rozdrabniaczu musi być naprawione przez centrum 
serwisowe lub wykwalifikowany personel.

– Nie używać urządzenia jeżeli niemożliwe jest jego włączenie lub wyłączenie. 
Uszkodzone włączniki mogą być naprawiane wyłącznie przez serwis producenta.

– Używać wyłącznie przedłużaczy przeznaczonych do użytkowania na zewnątrz oraz 
posiadających odpowiednie zabezpieczenie przeciw chlapiącej wodzie. Przekrój 
poprzeczny przewodu o długości 25 metrów musi wynosić przynajmniej 1,5 mm2, 
dla przewodów powyżej 25 metrów przynajmniej 2,5 mm2. Przed użyciem należy 
całkowicie rozwinąć przedłużacz. Upewnić się, że przewód nie jest uszkodzony.

– Nie ciągnąć za przewód w celu odłączenia od wtyczki z gniazda. Chronić przewód 
zasilający przed gorącem, olejem oraz ostrymi krawędziami.

                                                                                                                                                
Praca
                                                                                                                                              

– Przed przystąpieniem do pracy sprawdzić czy rozdrabniacz jest ustawiony 
prawidłowo na ramie, pojemnik na zrębki włożony jest całkowicie oraz czy włącznik 
bezpieczeństwa działa prawidłowo(nr 16 rys.1).

Włączanie / wyłączanie
  

1. Patrz rys. 5. Podnieść blokadę umieszczoną na 
gnieździe (7) i podłączyć przedłużacz.
2. Przełącznik kierunku obrotów walca 
rozdrabniającego (2) ustawić w pozycję „wciąganie”
3. Aby włączyć należy wcisnąć przycisk ON (3).

Nie włączać urządzenia jeżeli pojemnik na zrębki i przełącznik 
bezpieczeństwa nie są ustawione w prawidłowej pozycji. 

                                                                            
OSTRZEŻENIE! Upewnić się, że napięcie 

źródła zasilania odpowiada danym 
umieszczonym na tabliczce znamionowej. Kanał 
wrzutowy musi być pusty. 
                                                                              



4. Aby wyłączyć należy wcisnąć przycisk OFF (4).                              
Po wyłączeniu silnika rolka rozdrabniająca obraca się jeszcze przez kilka sekund!

Ustawienie kierunku obrotów
                                                                       

 Wciąganie
 Ustawić przełącznik kierunku obrotów (nr 2 rys. 1) w pozycję „wciąganie” (praca 
ciągła): materiał zostanie wciągnięty przez rozdrabniacz.

Bieg wsteczny
Ustawić przełącznik kierunku obrotów (nr 2 rys. 1) w pozycji obrotów wstecz (praca 
chwilowa): zakleszczony w rozdrabniaczu materiał zostanie uwolniony.

Opróżnianie pojemnika na zrębki

1. Wyłączyć urządzenie.
2. Odblokować pojemnik na zrębki przez przestawienie przycisku bezpieczeństwa (nr 

16 rys. 1) w pozycję OFF
3. Wyciągnąć pojemnik z ramy urządzenia i opróżnić go.
4. Przed ponownym wsunięciem pojemnika do ramy należy upewnić się, że w pobliżu 

wyłącznika bezpieczeństwa nie znajdują się żadne kawałki drewna.
5. Wsunąć pojemnik na zrębki w ramę i zablokować przycisk bezpieczeństwa przez 

przestawienie go w pozycję ON 

Ochrona przed przeciążeniem

Urządzenie automatycznie wyłączy silnik kiedy zostanie on przeciążony np. kiedy rolka 
zostanie zablokowana przez gałęzie.

Restart

1. Odczekać do ostygnięcia silnika.
2. Wcisnąć przycisk resetujący (nr 5).
3. Włączyć ponownie urządzenie.

 

Przed zmianą kierunku obrotów należy wyłączyć urządzenie i odczekać do 
momentu zatrzymania się rolki rozdrabniającej.

Pojemnik na zrębki należy opróżnić w odpowiednim czasie. Trzeba pamiętać, że 
pojemnik znajdujący się pod kanałem wyrzutowym nie napełnia się 
równomiernie!

Po przerwie w zasilaniu prądem i powrocie napięcia sieciowego urządzenie nie 
włączy się automatycznie.



INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRACY

 Podczas pracy stosować ochronę oczu i uszu.

 Założyć rękawice ochronne.

Ogólne instrukcje dotyczące pracy

– Ze względów bezpieczeństwa urządzenie nie może pracować bez założonego 
pojemnika na zrębki.

– Trzymać gałęzie dopóki nie zostaną one automatycznie wciągnięte przez 
rozdrabniacz.

– Nie przeciążać urządzenia. Pracować zgodnie z prędkością rolek.
– Aby uniknąć zacięć należy na przemian wkładać wiotki i cienki materiał z większymi 

gałęziami.
– Przed włożeniem materiału do otworu wrzutowego należy oczyścić go z korzenie, 

ziemi oraz kamieni.
– Nie rozdrabniać cienkiego materiału takiego jak odpadki z kuchni. Mokry materiał 

należy kompostować.
– Zachować kilka suchych gałęzi i użyć ich pod koniec pracy do oczyszczenia 

wnętrza urządzenia.
– Urządzenie wyłączyć kiedy cały materiał przejdzie przez rolkę rozdrabniającą. W 

przeciwnym wypadku urządzenie może się zaciąć.  

Usuwanie zablokowanego materiału

1. Przełącznik kierunku obrotów (nr 2 rys. 1) przestawić w pozycję obrotów 
wstecznych i włączyć urządzenie.
Rolki rozdrabniające zaczną obracać się w przeciwnym kierunku (praca chwilowa) i 
odblokują zakleszczony materiał.

2. Aby kontynuować pracę należy przestawić przycisk w pozycję „wciąganie” i włączyć 
urządzenie.

Jeżeli zacięcia będą się powtarzać należy zwiększyć odległość rolki od elementu 
dociskającego:

3. Przekręcić pokrętło regulacji (nr 11 rys. 1) w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara.

4. Włączyć bieg wsteczny zgodnie z opisem w punkcie 1.
5. Po odblokowaniu materiału trzeba dokonać ponownej regulacji elementu 

dociskającego. (patrz rozdział „Regulacja płytki dociskającej”).

                                                                            
OSTRZEŻENIE! Podczas pracy należy zachować bezpieczną odległość od 

urządzenia ponieważ długie gałęzie mogą zostać wyrzucone podczas 
wciągania.                                                    
                                                                              



Regulacja płytki dociskającej

Rys. 6. Przed pierwszym przystąpieniem 
do pracy lub w przypadku słabej jakości 
rozdrabniania należy w prawidłowy 
sposób ustawić płytkę dociskającą.
Nowe urządzenie w okresie docierania 
może wymagać częstej regulacji płytki 
dociskającej. Konieczność regulacji płytki 
można rozpoznać po tym, że materiał jest 
tylko zgniatany a nie rozdzielany.

1. Przycisk kierunku obrotów (nr 2 rys. 1) 
ustawić w pozycji „wciąganie”.
2. Włączyć urządzenie.
3. Przekręcić pokrętłem regulacji (16) do 
momentu usłyszenia tarcia. Płytka 
dociskająca (20) dotyka rolki (21) i 
ustawiona jest prawidłowo.

Aby uniknąć nadmiernego zużycia 
elementów nie należy za bardzo dociskać 
płytki do rolki.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące konserwacji.

– Czynności nieopisane w niniejszej instrukcji obsługi mogą być przeprowadzone 
wyłącznie przez profesjonalistów. Używać wyłącznie oryginalnych części 
zamiennych.

– Podczas prowadzenia pracy przy rolce rozdrabniającej należy używać rękawic 
ochronnych.

– Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności przy rozdrabniaczu (np. 
konserwacja, czyszczenie) należy odłączyć przewód od źródła zasilania.

Ogólne czynności związane z konserwacją i czyszczeniem

– Rozdrabniacz, koła i otwory wentylacyjne muszą być utrzymywane w czystości 
przez cały czas. Aby oczyścić urządzenie należy użyć wyłącznie szczotki lub 
szmatki. Nigdy nie używać żadnych rozpuszczalników i środków czyszczących.

– Przed każdym użyciem upewnić się, że urządzenie a w szczególności elementy 
ochronne nie są uszkodzone. Zwracać szczególną uwagę na luźne i zużyte 
elementy. Sprawdzić czy śruby, nakrętki oraz wkręty są mocno dokręcone.

– Skontrolować wszystkie osłony i elementy ochronne nie są uszkodzone i czy 
znajdują się na właściwych miejscach. Wymienić jeżeli zajdzie taka konieczność.

– Urządzenie przechowywać w suchym miejscu poza zasięgiem dzieci. Nie zawijać 
urządzenia w worki foliowe ponieważ prowadzi to do gromadzenia się wilgoci.



CZĘŚCI ZAMIENNE

Części zamienne mogą być zamawiane bezpośrednio w centrum serwisowym producenta. 
Podczas zamawiania prosimy o podanie typu urządzenia oraz numeru części, który można 
znaleźć w rozkładówce części zamiennych (www.hecht.cz).
  
PROBLEMY I ICH USUWANIE

Problem Przyczyna Rozwiązanie

Silnik nie uruchamia się

Pojemnik na zrębki nie jest 
właściwie włożony

Włożyć prawidłowo pojemnik i 
przestawić włącznik 
bezpieczeństwa w pozycję ON

Brak napięcia Skontrolować gniazdo, przewód, 
wtyczkę, połączenia, jeżeli jest nie 
niezbędne skontaktować się z 
serwisem

Przełącznik bezpieczeństwa 
pojemnika nie włącza się

Ustawić przełącznik w pozycję ON

Zrębki nie wylatują przez kanał 
wyrzutowy

Ustawione wsteczne obroty rolki Zmienić kierunek obrotu 

Materiał jest za miękki Włożyć suche gałęzie lub 
przepchnąć za pomocą kawałka 
drewna

Rolka jest zablokowana Usunąć blokadę

Rozdrabniany materiał nie jest 
rozdzielany

Źle ustawiona płytka dociskowa Ustawić płytkę dociskową (patrz 
rozdział „Ogólne instrukcje 
dotyczące pracy”)

GWARANCJA URZĄDZENIA

– Na niniejsze urządzenie udzielana jest 24 miesięczna gwarancja. W przypadku 
użytkowania w firmach, użytku zarobkowego i każdego innego niż użytek prywatny 
obowiązuje skrócony okres gwarancji.

– Uszkodzenia spowodowane naturalnym zużyciem, przeciążeniem lub 
nieprawidłową obsługą są wykluczone z gwarancji. Części podlegające 
naturalnemu zużyciu nie są objęte gwarancją.

– Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest przestrzeganie 
wskazówek dotyczących pracy, kontroli, czyszczenia, przechowywania i 
konserwacji urządzenia.

– Uszkodzenia spowodowane przez wady materiałowe lub produkcyjne zostaną 
bezpłatnie usunięte przez dostarczenie nowego urządzenia bądź przez naprawę. 
Warunkiem skorzystania ze świadczenia gwarancyjnego jest przekazanie 
kompletnego urządzenia wraz z dokumentem zakupu do centrum serwisowego.

– Naprawy nie objęte gwarancją można zlecać odpłatnie naszemu centrum 
serwisowemu. Nasze Centrum Serwisowe przygotuje kosztorys naprawy. Do 
naprawy przyjęte zostaną wyłącznie urządzenia które zostały dostarczone w 
odpowiednim opakowaniu oraz zostały opłacone koszty transportu.

– W przypadku zgłoszenia naprawy gwarancyjnej należy skontaktować się z centrum 
serwisowym. Można tam uzyskać dalsze informacje odnośnie reklamacji.

– Utylizacja urządzenia przeprowadzana jest bezpłatnie.

                                                                                                                                                



UTYLIZACJA URZĄDZENIA I OCHRONA ŚRODOWISKA

– Urządzenie, akcesoria oraz opakowanie utylizować zgodnie z 
wymogami ochrony środowiska w specjalistycznych punktach 
utylizacyjnych.

– Urządzenie nie może być wyrzucane razem z odpadami 
gospodarstwa domowego. Chroń środowisko. Urządzenie powinno 
być oddane do lokalnego punktu utylizacji. Utylizacja jest darmowa. 

Więcej informacji można uzyskać w punkcie utylizacji. Nieprawidłowa utylizacja 
może zostać ukarana zgodnie z lokalnymi przepisami.



UE OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

1. My Werco spol. s r.o.
Za mlýnem 25/1562
147 00 Praga 4
IDS: 61461661
wydajemy na własną odpowiedzialność niniejsze oświadczenie.

2. Urządzenie:
- nazwa: Elektryczny rozdrabniacz ogrodowy
- typ: HECHT 6280 XL

Podstawowe dane techniczne:
Parametr Jednostka Wartość
Moc W 2800
Waga kg 29
Max. średnica materiału mm 45
Pojemność pojemnika l 60

3. Przepisy bazowe do określenia zgodności:
Niniejsze oświadczenie o zgodności zostało wydane na podstawie certyfikatu TUV Rheinland Product
Safety GmbH, Am Grauen stein, Koln, nr certyfikatu i protokołów: AM501692070001,15031694009, 
15031694001, AE502084730001,15032323002,  AN501541790001, SHG20091130166, 15031694003

Oświadczenie niniejsze jest wydane zgodnie z dyrektywą:
2002/95/EC, 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2000/14/EC - 2005/88/EC

Jako gwarancję zgodności stosuje się następujące normy zharmonizowane jak również narodowe normy 
i postanowienia: EN 61000-3-2:2006, EN 62233:2008, EN ISO 3744:1995, EN 55014-1:2006, EN ISO 
11094:1991, EN 55014-2:1997+A1, EN60335-1:2002+A1+A11+A12+A2+A13, EN 61000-3-11:2000, EN 
13683:2003+A1:2009

4. Zmierzony i przeliczony poziom mocy akustycznej: LWA = 86,59 dB(A) K=3 dB(A)
Ciśnienie akustyczne zmierzone w miejscu operatora LpA = 79,8 dB(A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA = 89 dB(A)
 

Dokumenty do wydania niniejszego „ Oświadczenia o zgodności” są przechowywane w spółce 
Werco spol. s r.r. z siedzibą Praga 4, Za mlýnem 25/1562

5. Potwierdzamy, że:
- urządzenie niniejsze, definiowane powyższymi danymi, jest zgodne z podstawowymi 

wymaganiami przedstawionymi w NV i TP i jest bezpieczne w przypadku zwykłego, 
ewentualnie określonego przez producenta stosowania.

- Zostały podjęte kroki w celu zapewnienia zgodności wszystkich wyrobów wprowadzanych 
na rynek z dokumentacja techniczną i wymaganiami przepisów technicznych

- Urządzenie jest bezpieczne w warunkach zwykłego ew. określonego użycia

W Pradze dnia 1.11.2011

Nazwisko: Rudolf Runštuk Funkcja: Pełnomocnik spółki
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