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1. Lej       7. Górna obudowa   13. Ostrze  

2. Włącznik      8. Kosz     14. Wałek tnący  

3. Uchwyt      9. Rama podstawy  

4. Wtyczka zasilania     10. Regulacja pokrętłem  

5. Dźwignia blokady     11. Osłona noża  

6. Przełącznik do przodu/tyłu  12. Otwór roboczy 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga:  S6-40% wskazuje na profil obciążenia z 4 i 6 min bezczynnością. Dla praktycznego zastosowania ciągła 

praca jest dozwolona. 

1. Maksymalna średnica rozdrabniania zależy od twardości drewna 

Dane hałasu 

Poziom ciśnienia akustycznego 74.88 dB (A), K= 2.50 dB (A) 

Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu 

operatora 
84.4 dB (A), K= 3 dB (A) 

Mierzalny poziom mocy akustycznej 93.1 dB (A), K= 2.67 dB (A) 

Gwarantowany poziom mocy akustycznej 96dB (A) 

 

Poziom natężenia dźwięku dla operatora może przekraczać 80 dB (A). Zastosuj środki ochrony uszu. 

 

Symbole:  

 

Zapoznaj się z poniższymi symbolami 

 

                              

                               

                                

                                                       

      

Model DT8104 

Nazwa Rozdrabniacz elektryczny  

Motor  230-240V~50Hz 

Moc znamionowa  P1 S6-40% 2800W 

Moc skuteczna  P1 S1 2200W 

Prędkość obrotowa silnika 46 RPM 

Rodzaje zabezpieczeń  Zabezpieczenie przeciążeniowe;  biegun uziemiający  

Masa netto 27.6 kg 

Max średnica rozdrabnianego materiału  40 mm 

Klasa bezpieczeństwa I 

Klasa ochrony  IP24 

Dane techniczne: 

Budowa: 

• Zachowaj ostrożność i szczególną uwagę 

•Wyłącz silnik przed serwisowaniem, 

czyszczeniem lub konserwacją. 

• Przedmioty mogą być wyrzucane z dużą 

prędkością 

• Utrzymuj bezpieczną odległość od zwierząt 

i osób postronnych. 

 

• Przeczytaj instrukcję obsługi 
• Niebezpieczeństwo – ruchome 

ostrza.Trzymaj ręcę i stopy w bezpiecznej 

odległości w czasie pracy maszyny. 

• Nie wkładaj rąk w rękawiczkach do leja 

wrzutowego. 

• Zadbaj o ochornę oczu i uszu. 

• Nałóż rękawice ochronne 
 

 

 



     

 

 

Nie korzystaj z maszyny zanim nie 
przeczytasz instrukcji obsługi 
 

Przeznaczenie maszyny: 

Rozdrabniacz ogrodowy przeznaczony jest do rozdrabniania 

następujących elementów: — Wszystkie typy gałęzi o średnicy maksymalnej 

wydajności urządzenia – w zależności od rodzaju oraz 

stanu drewna. — Mokre chwasty i zwiędłe rośliny rozdrabniaj 

naprzemiennie z gałęziami. 

 

Rozdrabniacz ogrodowy przeznaczony jest do użytku prywatnego, a 

nie komercyjnego. Nie należy stosować go w miejscu publicznym 

 

Zasilany z sieci niskiego napięcia 220V – 250V  

 

Praca maszyny może powodować wahania napięcia. Takie działanie 

urządzenia może negatywnie wpłynąć na działanie innych urządzeń. 

W sieć o impendencji mniejszej lub równej 0,45 Ohm można założyć, 

że nie będzie żadnych ujemnych efektów.  

Gniazdo sieciowe używane do tego urządzenia musi być 

zabezpieczone bezpiecznikiem lub wyłacznikiem nadprądowym o 

powolnych charakterystykach wyzwalania. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Przeczytaj przed użyciem i zachowaj ją  

na przyszłość! 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nie wystawiać na działanie deszczu i wilgoci 

•Obrót pokrętłem w prawo – węższy prześwit. 

Przekręć pokrętło w lewo – większy prześwit. 

• Otwórz osłonę do regulacji ostrza lub do 

oczyszczenia z drewna. 

• Poczekaj aż maszyna zatrzyma się 

całkowicie 

• Zabrania się stawania na maszynę 

• Tylko dla krajów Unii Europejskiej 

Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych ani 

akumulatorów do domowych koszy na śmieci. 

Przestrzegaj europejskiej dyrektywy 

2006/96/EC w sprawie odpadów baterii i 

akumulatorów. Zgodnie z krajowymi ustawami 

zużyty sprzęt musi zostać poddany 

recyklingowi w zakładzie do tego 

przeznaczonym.  

Instrukcja ogólna 

     ·Przeczytaj instrukcję obsługi przed pracą maszyną. Niedostateczne 

zapoznaje się nią może spowodować zagrożenie życia dla siebie jak 

i innych ze względu na niewłaściwie postępowanie. ·Nie pożyczaj maszyny ludziom, którzy nie posiadają doświadczenia 

w pracy narzędziem. ·Gdy pożyczasz maszynę zawsze dołącz do niej instrukcję obsługi ·Rozdrabniacz nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby o 

ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej. 

Zabrania się również korzystania urządzenia przez dzieci - trzymaj 

urządzenia z dala od dzieci. ·Korzystaj z urządzenia tylko wtedy, kiedy jesteś w dobrej kondycji 

fizycznej. ·Wykonuj wszystkie prace urządzeniem spokojnie i ostrożnie, 

Użytkownik odpowiada za bezpieczeństwo osób i ewentualne szkody 

na całym obszarze roboczym. · Nie korzystaj z urządzenia po spożyciu alkoholu, środków 

odurzających lub leków oraz kiedy jesteś chory lub zmęczony. ·Korzystaj z urządzenia zgodnie z instrukcją, uwzględniając warunki 

pracy. ·Niezamierzone korzystanie z urządzenia może doprowadzić do 

niebezpiecznych sytuacji. ·Nigdy nie modyfikuj maszyny, w tym części zabezpieczających i 

blokujących. ·Przepisy krajowe i lokalne mogą ograniczyć obsługę maszyny ·Bądź czujny, ostrożny i zachowaj rozsądek podczas użytkowania.  ·Nie korzystaj z urządzenia, gdy jesteś zmęczony. 

 

 

Sprzęt osobistej ochrony 

 ·Ubierz się prawidłowo. Ubrania nie powinny być zbyt ciasne oraz 

zbyt luźne. Nie zakładaj bużuterii, która mogłaby się ześlizgnąć oraz 

zabezpiecz długie włosy. ·Zawsze chroń uszy przed hałasem. ·Zakładaj okulary ochronne w celu zabezpieczenia przed 

ewentualnymi odpadami z rozdrabniacza. ·Zakładaj ochronne rękawice w celu unikniecia pokaleczeń. ·W czasie użytkowania urządzenia zakładamy wygodne buty z 

podeszwą antypiślizgową, które chronią przed urazem oraz 

pomagają utrzymać równowagę.  

 

 

Bezpieczeństwo w miejscu pracy 

 ·Korzystaj z narzędzia z dala od miejsca zabaw dzieci ·Korzystaj z narzędzia na stabilnej powierzchni, nie używaj w bliskiej 

odległości od ściany lub innych obiektów. ·Nie wolno używać urządzenia w strefach zagrożonych wybuchem, 

w obecności łatwopalnych cieczy, gazów, pyłu. Urządzenie może  

wytwarzać iskry, które mogą zapalić pył lub opar. ·Miejsce pracy należy utrzymywać w czystości oraz w dobrym 

oświetleniu. Nieporządek może spowodować wypadki. ·Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.  ·Przedostanie się wody może spowodować ryzyko wstrząsu 

elektrycznego ·W trakcie pracy stosuj się do ogólnie przyjętych zasad BHP  

 

 

Gwarancja bezpieczeństwa 
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Uruchomienie maszyny 

 ·Przed podłączeniem maszyny: 

     — Sprawdź wszystkie śruby, nakrętki i inne 

elementy czy są prawidłowo zabezpieczone. — Sprawdź czy wokół panują odpowiednie 

warunki do pracy. — Sprawdź czy etykietki są czytelne i 

nieuszkodzone. — Upewnij się czy rozdrabniacz jest pusty — Upewnij się, że element wlotowe i wylotowe są 

odpowiednio ułożone — Sprawdź czy wszystkie element maszyny 

prawidłowo działają i wykonują zamierzone funkcje. W 

szczególności nie wolno używać urządzenia, jeżeli 

przełącznik nie działa prawidłowo. — Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony 

poproś o pomoc autoryzowane centrum 

serwisowe. Zawsze używaj oryginalnych części 

zamiennych. 

 Bezpieczeństwo elektryczne ·Nieprawidłowe uziemienie może spowodować porażenie 

prądem oraz śmierć. Używaj tylko przewody 

przedłużające, które posiadają bolec uziemiający.  ·Unikaj dotykania uziemionych elementów (np. rury, 

grzejniki) podczas pracy. ·Używaj tylko przedłużacza dla zastosowań na zewnątrz 

ze złączem impregnowanym. Jego pole przekroju musi 

wynosić co najmniej 1,5mm2 dla przewodu o długości do 

25 metrów i 2,5mm2 dla długości kabla ponad 25 metrów. ·Spadek napięcia może nastąpić przy użyciu zbyt 

długiego lub cienkiego kabla – może to zmniejszyć moc 

urządzenia. ·Podczas korzystania z przedłużacza, upewnij się, że nie 

przeszkadza, że nie jest ściśnięty lub wygięty i wtyczki nie 

są mokre. ·Nie niszcz kabla, nie używaj go do wyciągania wtyczki z 

urządzenia. Chroń kabel od źródła ciepła, oleju, ostrych 

krawędzi i ruchomych części. Uszkodzone lub poplątane 

kable zwiększają ryzyko porażenie prądem. ·Regularnie sprawdzaj przedłużacz i izolację. Wymień go 

w razie uszkodzenia. ·Jeśli kabel przyłączeniowy jest uszkodzony nie używaj 

go, może on doprowadzić do porażenia prądem. ·Podłączaj urządzenia do gniazd elektrycznych w 

przetestowanym obwodzie. Sprawdź czy napięcie 

odpowiada systemowi tabliczki znamieniowej. 

 

Praca narzędziem 

 ·Pozostań w bezpiecznej odległości od otworu 

wlotowego. ·Nigdy nie trzymaj rąk lub innych części ciała lub odzieży 

w pobliżu otworu wlotowego i wylotowego lub innych 

ruchomych części. 

·Utrzymuj prawidłową postawę i równowagę. Umożliwia to 

kontrolę nad maszyną w nieoczekiwanych sytuacjach. ·Zawsze należy schować odpowiednią odległość od otworu 

wylotowego w czasie pracy. ·Przestrzegaj przepisów regionalnych, dotyczących norm 

hałasu. ·Nie rozdrabniaj kamieni, metalu, butelek i ciał obcych. ·Natychmiast odłącz silnik i wyłącz, jeżeli maszyna uderzy 

w przedmiot lub rozpocznie głośniejszą, niż zazwyczaj 

pracę, Sprawdź urządzenie i dokręć ewentualne luźne 

elementy. ·Nie dopuść do przeładowania się kosza na odpady, w 

przeciwnym razie może dojść do odrzutu materiału przez 

otwór wlotowy. ·Wyłącz silnik i odłącz od zasilania: 

- Pozostawiasz maszynę bez nadzoru 

- Przed naprawą usterek 

- Przed sprawdzeniem, czyszczeniem lub 

konserwacją maszyny 

- Przed przystąpieniem do regulacji 

- Urządzenie zacznie pracować głośniej, niż 

zazwyczaj 

- Przed czyszczeniem wlotu lub wylotu 

- Przed zdjęciem kosza 

- Przed transportem narzędzia ·Nie przechylaj urządzenia w trakcie pracy ·Nie używaj narzędzia na pustym zbiorniku ·Nie przeciążaj urzadzenia, może spowodować to zatarcie 

silnika. ·Używaj narzędzia zgodnie z przeznaczeniem. Nigdy nie 

rozdrabniaj: części metalowych, kamieni, grubszych 

gałęzi, tworzyw sztucznych, płyt z twardego drewna.  

 

Instrukcja konserwacji 

 ·Serwisuj urządzenie w autoryzowanych punktach. Używaj 

tylko oryginalnych części. ·Niewłaściwa konserwacja może wpłynąć na 

nieprawidłową pracę urządzenia i skrócić jego żywotność. ·Przed przeglądem, kontrolą, regulacją lub zmianą 

akcesoriów, trzeba podjąć następujące kroki: — Odłączyć maszynę od źródła zasilania — Upewnić się, że wszystkie ruchome części się 

zatrzymały — Poczekać aż narzędzie wystygnie ·Sprawdzić czy nie doszło do następujących uszkodzeń: — Czy urządzenie działa poprawnie i spełnia swoją 

funkcję — Czy wszystkie części ruchome działają płynnie i 

odpowiednio — Czy części nie są uszkodzone bądź nieprawidłowo 

zainstalowane — Jeśli części są uszkodzone, wymień w 

autoryzowanym punkcie 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrukcja montażu  

Ważne ·Zawsze upewnij sie, że urządzenie jest wyłączone 

przed rozpoczęciem montażu 

1. Umieść górną obudowę do góry nogami na płaskim 

podłożu. A następnie umieść na nim ramę bazową. 

(Foto. 2) 

2. Każdą część zamocuj dokręcając śruby, upewnij się, 

że są one dobrze przymocowane (Foto. 3) 

3. Upewnij się, że korki śrubne są dobrze założone. 

(Foto. 4) 

4. Dołącz koła w następującej kolejności (Foto. 5) —Zamocuj koła na jednej osi —Przełóż oś przez otwory na nogi —Przymocuj drugie koło na osi —Dołącz osłony na koła 

5. Zamontuj kosz mocujący, a następnie podnieś 

blokadę dźwigni. (Foto. 6) 

Opis działania 

Ostrzeżenie: 

Przed podłączeniem urządzenia zawsze należy upewnić 

się, że maszyna jest wyłączona. 

Włącznik zasilania (Foto. 7) 

Uwaga 

Nie należy używać urządzenia, jeżeli włącznik włącza 

się lub wyłącza. Wymienić uszkodzone części w 

autoryzowanym salonie. Aby włączyć urządzenie należy 

nacisnąć zielony przycisk, aby wyłączyć urządzenie 

naciśnij czerwony przycisk. 

Dioda led w zależności od koloru wskazuje: 

Czerwony kolor: Urządzenie podłączone jest do 

zasilania, ale jest wyłączone 

Zielony kolor: Urządzenie jest włączone 

Kolor zielony migocze: Urzadzenie jest zablokowane 

w trakcie pracy 

 

·Zachowaj szczególną ostrożność przy wymianie noży. ·Nie czyść urządzenia wodą, może to wywołać 

porażenie prądem. ·Używaj ochronnych ubrań ·Uważaj na palce ·Nie wykonuj prac konserwujących, innych, niż te 

zawarte w instukcji ·Używaj tylko oryginalnych części zamiennych. ·Urządzenie przechowuj w suchym pomieszczeniu, w 

miejscu niedostępnym dla dzieci. 

Przypadkowe włączenie 

 

Urządzenie wyłącza się automatycznie po wyłączeniu 

zasilania. Aby ponownie uruchomić urządzenie, należy 

włączyć zielony przycisk. 

 

Zabezpieczenie przed przeciążeniem 

 

Silnik jest zabezpieczony przed przeciążeniem. Gdy 

nastąpi przeciążenie silnika: —Ostrze cofa się, aby wcisnąć rozdrobiony materiał —Ostrze pracuje do przodu —Jeśli urządzenie jest zapchane, zatrzymuje się, a 

lampka LED miga na czerwono. 

Co należy wtedy zrobić? —Wyłącz maszynę —Poczekaj, aż noże się automatycznie zatrzymają —Wyjmij zapchany materiał —Włącz rozdrabniarkę po 5 minutach i podstaw jej 

łatwiejszy materiał —Jeżeli nie możesz włączyć urządzenia, spójrz na 

rodział: Rozwiązywanie problemów 

 Ważne 

Wyłącz rozdrabniarkę przed zmianą kierunku pracy 

Pozycja e 

Łopatki obracają się w kierunku do przodu 

Pozycja d 

 

Łopatki obracają się w przeciwnym kierunku, aby zwolnić 

zacięty materiał. 

Po zmianie kierunku należy nacisnąć przycisk wyłącznika 

zasilania, aby obrócić ostrza. Rozdrabniacz zatrzymuje się 

automatycznie, aby zwolnić przełącznik zasilania. 

 

Uwaga 
Usuwając zacięte obiekty zawsze używaj kija lub haka, aby 

zapobiec wypadkom. Zawsze czekaj do całkowitego 

zatrzymania rozdrabniarki. 

 

 

Utrzymanie koszyka 

Uwaga 
Wyłącz i odłącz urządzenie przed podłączeniem lub 

usunięciem kosza mocującego. 

Dźwignia blokady 

Górna pozycja –>  kosz jest zablokowany 

Dolna pozycja –>  kosz jest odblokowany.  

 

Urządzenie nie włącza się z powodu funkcji 

bezpieczeństwa. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ważne · Upewnij się, że urządzenie jest odłaczone od sieci 

elektrycznej przed otwarciem pokrywy ostrza. · Ubierz ochronne rękawice przed otwarciem pokrywy 

ostrza · Ostrza nie zatrzymują się natychmiast po wyłączeniu. 

Poczekaj, aż wszystkie części się zatrzymają. 

W przypadku jak materiał zatyka górną obudowę, usuń ją 

przez otwór w pokrywie noża. 

Praca 

Konfiguracja maszyny: ·Nie należy umieszczać urządzenia na utwardzonej i 

żwirowej powierzchni ·Z bezpiecznej odległości (2m) od ściany lub innych 

obiektów 

Przed rozpoczęciem upewnij się, że ·Kable połączeniowe nie są uszkodzone. ·Nie ma uszkodzeń na maszynie, a śruby są szczelne. · Urządzenie montuje się całkowicie i prawidłowo. 

Sprawdź połączenia sieciowe ·Upewnij się, że napięcie w sieci odpowiada mocy 

znamieniowej na tabliczce oraz sprawdź uziemienie. ·Stosuj odpowiedni typ przedłużacza 

 

 

Rozdrabniacz nie może przetwarzać następujących 

materiałów: ·Większych, niż o dopuszczalnej średnicy zaznaczonej w 

specyfikacji ·Zwiędłych chwastów i roślin · Szkła, metalu, plastiku, kamieni, płyt drewna, tkaniny, 

plastiku, korzeni z gleby 

 

Praca (Foto. 8) ·Materiał podawany jest do wlotu z prawej strony ·Usuń wszystkie pędy i gałęzie z obszaru roboczego, jeżeli 

są one trudne do zniszczenia ·Wyłącz silnik i odłącz urządzenie od zasilania sieciowego 

przed czyszczeniem otworu wysuwania 

·Nie trzymaj rozdrobionego materiału wewnątrz. Może to 

spowodować blokowanie się otworu wyrzutowego. 

Opróżniaj zbiornik regularnie. ·Nie rozdrabniać materiału o średnicy większej, niż 

zalecana w instrukcji. ·Rozdrabnianie mokrych materiałów może powodować 

blokowanie maszyny. ·Delikatne lub mokre materiały mogą nie ulec 

rozdrobnieniu. Jeżeli problem się powtarza sprawdź 

również czy ostrza tnące nie są stępione. 

 

Regulacja tarczy (Foto. 9) 

 

Dla prawidłowego działania zaleca się utrzymywać 

bezpieczną odległość pomiędzy wałkiem tnącym a 

licznikiem. 

 

Ustawianie: ·Włącz urządzenie ·Obróć pokrętło mocowania w lewo, aby zwolnić pokrętło 

regulacji. ·Obróć regulator w prawo, bliżej walca tnącego. Później 

go włącz. ·Obróć pokrętło w lewo, aby zablokować funkcję pokrętła. 

 

Utrzymanie 

 Ważne · Zawsze upewnij się, że urządzenie jest wyłączone · Ubierz ochronną odzież · Niszczarka nie zatrzymuje się bezpośrednio po 

wyłączeniu · Nigdy nie używaj benzyny, rozpuszczalników, alkoholu 

do czyszczenia narzędzia. Może to spowodować 

deformację, odbarwienia lub pęknięcia. · Urządzenie czyść wilgotną szmatką z wodą · Nie czyść maszyny pod dużym ciśnieniem wody 

Po konserwacji sprawdź czy: 

- Wszystkie śruby są prawidłowo dokręcone 
- Smaruj metalowe części, aby chronić je przed 

korozją 
- Wymieniaj wałek cięcia i ostrze w autoryzowanych 

punktach 



 

 
Ostrzeżenie przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy wyłączyć urządzenie 

 

Problem                            Możliwa przyczyna                           Rozwiązanie 

Silnik się nie uruchamia 

 

Brak zasilania                            - Sprawdź źródło głównego zasilania 

 

  Uszkodzenie przewodu zasilającego          - Usuń uszkodzenie     

 

Ochrona przeciążeniowa jest aktywna       - Poczekaj aż temperatura maszyny spadnie i naciśnij zielony przycisk 

  Zabezpieczenie pojemnika na odpady,      - Sprawdź i zablokuj pojemnik na odpady lub zamontuj go ponownie 

  odcinające zasilanie (zbiornik jest otwarty)    

Silnik wytwarza dźwięk                                                      - Wyłącz urządzenie 

a rozdrabniacz nie pracuje                                                   - Wciśnij przycisk biegu wstecznego   

Wałek tnący jest zablokowany               - Wyłącz urządzenie i usuń zacięcie  

- Włącz urządzenie ponownie  

- Zmień kierunek pracy na panelu 

                                Uszkodzenie kondensatora                  - Skontaktować się z serwisem 

Materiał rozdrabniany                                                        - Wyłącz urządzenie i sprawdź kierunek pracy, uruchom je ponowine 

nie dostaje sie do ostrzy            lewe obroty ON                              

 

                                                                           - Wyłącz urządzenie   

                                                                           - Wciśnij przycisk biegu wstecznego    

materiał rozdrabniany  zaklinował           - Usunać przedmiot blokujący wałek   

się we wlocie                              - Włącz urządzenie ponownie  

 

Materiał rozdrabniania zbyt miękkie lub mokre  - Przesuszyć materiał przed rozdrobnieniem  

 

- Dokonać regulacji na panelu  

Źle dobrany prześwit do grubości gałęzi                              

- Jeśli wałek tnący jest mocno zużyty, należy go wymienić. 

Nierównomierne rozdrabnianie       Źle wyregulowane ostrze                   - Dokonać kalibracji prześwitu w stosunku do grubości materiału 

                                 

Urządzenie pod wpływem          Zbyt mały przekrój przewodu                  - Stosować przdłużacz o przekroju 1,5 mm  max 25 mb 

niewielkiego obciążenia wyłącza     lub zbyt długi przewodu zasilającego.          - Sstosować przdłużacz o przekroju 2,5 mm  max 50 mb 

lub brakuju mu mocy                                                          - Nie stosować przedłużaczy dłuższych niż 50 mb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kłopoty techniczne i ich rozwiązania  



Deklaracja zgodności 

Model: DT 8104 

Power: S1：2200W  S6：2800 W 

Lot Nº: 2005-2014 

Mierzalny poziom mocy akustycznej :   93.1 dB (A)  

Gwarantowany poziom mocy akustycznej : 96 dB (A)  

Dyrektywa zgodności 2000/14/EC : Annex V 

 

 

 

Zgodny z dyrektywami UE: 

2006/42/EC "Machinery" 

2004/108/EC " ElectroMagnetic Compatibility " 

2000/14/EC "Noise outdoor" 

2006/95/EC "Low voltage" 

2002/96/EC “WEEE” 

2011/65/EU “ROHS” 

 

 

I z następującymi standardami: 

EN55014-1/A2:2011 

EN 55014-2/A2:2008 

EN 61000-3-2/A2:2009 

EN 61000-3-11 :2000 

EN 13683/A2:2011 

EN 60335-1/A11:2014 

EN 62233:2008 

ZEK 01.4-08 

 



 


