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1. Przycisk bezpieczeństwa 

2. Pokrywa 

3. Pokrętło 

4. Pałąk bezpieczeństwa 

5. Miecz 

6. Łańcuch 

7. Śruba napinająca 

8. Płyta oporowa 

9. Ochraniacz dłoni 

10. Włącznik/Wyłącznik 

11. Klucz montażowy 

12. Bateria (dostępna osobno) 

13. Otwory wentylacyjne 

14. Uchwyt 

15. Ochraniacz miecza 

16. Koło zębate 

17. Sworzeń śruby regulacyjnej łańcucha 

Drogi użytkowniku  

Proszę zapoznać się z urządzeniem w kolejności rozdziałów i 
przechowywać tę instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu 
do późniejszego wykorzystania. 
 
Proszę przeczytać załączone „Ogólne wskazówki 

bezpieczeństwa dla elektronarzędzi” i wszystkie inne 

instrukcje bezpieczeństwa w tej instrukcji obsługi!  

 
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne instrukcje 
dotyczące uruchomienia i obsługi. Dołącz instrukcję do 
produktu, gdy przekażesz go innym osobom.  

 

Bateria i ładowarka nie są w zestawie!  
 
Bateria jest sprzedawana osobno pod Nr produktu: 7062517 
(2Ah) lub 7062518 (4Ah). Ładowarka jest sprzedawana 
osobno pod numerem: 7062519. Te produkty są dostępne 
online i w sklepach partnerów. 
 
 
 
 
1. Objaśnienie symboli 
W instrukcji obsługi lub na produkcie zastosowano 
następujące symbole: 
 

OSTRZEŻENIE - Przeczytaj instrukcję obsługi, aby 
zmniejszyć ryzyko obrażeń. 
 
Ogólny znak ostrzegawczy - należy zwracać uwagę 
i być świadomym ogólnych zagrożeń. 
 
Zawsze noś ochronę słuchu. Narażenie na hałas 
może powodować utratę słuchu. 
 
Nosić okulary ochronne. Iskry powstające podczas 
pracy lub odłamki, wióry i pyły wydobywające się z 
elektronarzędzia mogą powodować utratę wzroku. 
 
Nosić kask. 
 
 
Nosić rękawice ochronne. 
 
 
Nosić obuwie ochronne. 
 
Nie wystawiać na działanie wody lub wilgoci. 
 
 
Uważaj na odrzut. 
 
 

 
Zachowaj wystarczającą odległość od przewodów 
elektrycznych. 
 
CE oznacza „Conformité Européenne”, co oznacza 
„zgodność z dyrektywami UE”. Za pomocą 
oznakowania CE producent potwierdza, że to 
elektronarzędzie jest zgodne z obowiązującymi 
dyrektywami europejskimi. 
 
Nie wyrzucaj razem z odpadami komunalnymi! 
 
 
 

2. Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa dla mini piły 

łańcuchowej. 
a. Nexxsaw jest przeznaczony do cięcia gałęzi. Używaj 

piły tylko zgodnie z tymi instrukcjami do cięcia drewna 
w obszarach prywatnych. Nie jest przeznaczony do 
ciągłego użytku komercyjnego. 

b. Trzymaj Nexxsaw poza zasięgiem dzieci. Urządzenie nie 
jest zabawką. 

c. Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, 
sensorycznych lub umysłowych nie mogą korzystać z 
Nexxsaw, chyba że są nadzorowane przez osobę 
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub nie 
otrzymają instrukcji od osoby odpowiedzialnej za 
korzystanie z urządzenia. 

d. Dzieci i młodzież nie mogą obsługiwać Nexxsaw. Zakaz 
ten nie dotyczy młodych osób w wieku powyżej 16 lat 
pod nadzorem specjalisty w celu szkolenia. 

e. Zwróć uwagę na wszystkie symbole informacyjne. 
Oznaczają instrukcje ważne dla bezpieczeństwa. 
Postępuj zgodnie z instrukcjami, w przeciwnym razie 
mogą wystąpić poważne obrażenia! 

f. Piła Nexxsaw może być obsługiwana tylko przez jedną 
osobę na raz. Upewnij się, że inne osoby nie znajdują się 
w obszarze roboczym. 

g. Przed każdym uruchomieniem sprawdź stan piły, 
zwłaszcza miecza i łańcucha. 

h. Zapewnij bezpieczne stanowisko pracy. 
i. Trzymaj maszynę mocno i bezpiecznie podczas 

włączania. 
j. Po włączeniu miecz i łańcuch piły muszą być wolne i 

nie mogą stykać się z obrabianym przedmiotem. 
k. Trzymaj ręce z dala od obszaru cięcia. Nie sięgać pod 

przedmiot obrabiany. Istnieje ryzyko obrażeń na skutek 
kontaktu z łańcuchem piły. 

l. Nexxsaw należy umieszczać na elemencie obrabianym 
tylko wtedy, gdy jest włączony. W przeciwnym razie 
istnieje ryzyko odrzutu, jeśli łańcuch pilarki utknie w 
przedmiocie obrabianym. 

m. Podczas piłowania upewnij się, że płyta oporowa 
zawsze opiera się o element obrabiany. W przeciwnym 
razie łańcuch piły może zostać złapany i doprowadzić 
do utraty kontroli nad piłą. 

n. Po zakończeniu pracy wyłącz piłę i wyciągnij łańcuch 
piły z szczeliny tylko wtedy, gdy się zatrzyma. W ten 
sposób unikniesz niepowodzenia. 

o. Dobrze utwierdź materiał. Nie podpieraj przedmiotu 
obrabianego ręką ani stopą. Podczas pracy piły nie 
dotykać żadnych przedmiotów ani ziemi. Istnieje ryzyko 
odrzutu. 

p. Podczas piłowania tarcicy i cienkiego drewna zawsze 
używaj bezpiecznego wspornika, np. B. podpory 
zaciskowej.  

q. Zabezpiecz okrągłe elementy przed piłowaniem. 
r. Upewnij się, że na zboczu, stoisz zawsze przodem do 

pochyłej powierzchni.  
s. Zachowaj szczególną ostrożność podczas cięcia 

poszarpanego drewna. Wióry mogą być ciągnięte 
przez łańcuch piły i zwiększają ryzyko obrażeń! 

t. Obce przedmioty, takie jak gwoździe, śruby, części 
metalowe, piasek itp. Prowadzą do zwiększonego 
zużycia miecza i łańcucha piły. 

u. Tępy łańcuch piły może spowodować przegrzanie i 
uszkodzenie silnika. 
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v. Zawsze wyciągaj akumulator, aby sprawdzić napięcie 
łańcucha, naprężyć go ponownie, zamontować 
łańcuch piły i wyeliminować usterki! Wyjmij baterię, jeśli 
nie zamierzasz korzystać z urządzenia. 
 

3. Ogólne instrukcje bezpieczeństwa dotyczące pił 

łańcuchowych. 

a. Trzymaj wszystkie części ciała z dala od łańcucha, gdy 
urządzenie pracuje. Przed uruchomieniem piły upewnij 

się, że łańcuch nie dotyka żadnych przedmiotów. 
Chwila nieostrożności podczas pracy może 
doprowadzić do zetknięcia się łańcucha z częściami 
ciała lub ubraniem. 

b. Podczas pracy, w której narzędzie tnące może dotykać 

ukrytych przewodów, trzymaj urządzenie za izolowane 

powierzchnie uchwytów. Jeśli narzędzie tnące dotknie 
kabla pod napięciem, odsłonięte metalowe części 
urządzenia mogą przewodzić prąd i spowodować 
porażenie prądem operatora. 

c. Nosić okulary ochronne i ochronę słuchu. Zaleca się 

także noszenie dodatkowego wyposażenia 

ochronnego na głowę, dłonie, nogi i stopy. 
Odpowiednie wyposażenie ochronne zmniejsza ryzyko 
obrażeń na skutek odłamków lub przypadkowego 
kontaktu z łańcuchem. 

d. Upewnij się, że cały czas stoisz bezpiecznie i używaj 

piły tylko na twardym, poziomym podłożu. Na śliskich i 
niestabilnych powierzchniach istnieje ryzyko utraty 
równowagi i kontroli nad piłą. 

e. Podczas odcinania napiętej gałęzi zachować 

szczególną ostrożność. Kiedy napięcie włókien 
drzewnych zostanie zwolnione, gałąź może uderzyć 
operatora i / lub uderzyć w piłę i spowodować utratę 
kontroli. 

f. Zachowaj szczególną ostrożność podczas piłowania 

krzaków i młodych drzew. Istnieje ryzyko, że sprężysty 
materiał zostanie wciągnięty w łańcuch, popchnięty w 
twoim kierunku i wytrąci cię z równowagi. 

g. Noś piłę trzymając za uchwyt. Urządzenie musi być 

wyłączone i nie powinno dotykać ciała. Zamocuj 
osłonę łańcucha przed transportem lub 

przechowywaniem urządzenia. Prawidłowe 
obchodzenie się z pilarką zapobiega przypadkowemu 
kontaktowi z ruchomym łańcuchem. 

h. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi 

smarowania i napinania łańcucha oraz wymiany 

akcesoriów. Jeżeli łańcuch jest niewystarczająco 
napięty lub naoliwiony, istnieje ryzyko pęknięcia i 
zwiększonego odrzutu. 

i. Tnij tylko drewno. Nie używaj piły do jakichkolwiek 

innych celów. Na przykład nie używaj urządzenia do 

cięcia plastiku, muru lub materiałów budowlanych, 

które nie są wykonane z drewna. Używanie piły do 
celów innych niż zamierzone może prowadzić do 
niebezpiecznych sytuacji. 

j. Piła nie jest przeznaczona do ścinania drzew. Używanie 

pilarki do celów innych niż zamierzone może 
spowodować poważne obrażenia operatora lub osób 
postronnych. 
 

4. Przyczyny odrzutu i środki zaradcze ze strony operatora 
Odrzut może wystąpić, gdy końcówka prowadnicy uderzy w 
przedmiot lub jeśli drewno się wygnie, a łańcuch pilarki 
zakleszczy się w szczelinie. 
Kontakt z końcem miecza może w niektórych przypadkach 
spowodować nieoczekiwaną reakcję skierowaną, 
polegającą na wypchnięciu miecza w górę i w kierunku 
użytkownika. 
Zakleszczenie się łańcucha pilarki na górnej krawędzi 
prowadnicy może spowodować szybkie cofnięcie 
prowadnicy w kierunku użytkownika. 
Każda z tych reakcji może spowodować utratę kontroli nad 
pilarką i potencjalnie poważne obrażenia. Nie polegaj 
wyłącznie na systemach zabezpieczających wbudowanych 
w piłę. Jako użytkownik piły wielofunkcyjnej powinieneś 
podjąć różne działania, aby pracować bez wypadków i 

obrażeń. 
(Zob. Rys. B) Odrzut jest wynikiem nieprawidłowego lub 
użytkowania piły. Można temu zapobiec, podejmując 
odpowiednie środki ostrożności, jak opisano poniżej: 
 

a. Trzymaj pilarkę mocno obiema rękami, kciukiem i 

palcami chwytając uchwyty piły. Ustaw ciało i ramiona 

w pozycji, w której możesz wytrzymać siły odrzutu. 
Jeśli zostaną podjęte odpowiednie środki, użytkownik 
może kontrolować siły odrzutu. Nigdy nie puszczaj piły. 

b. Unikaj nieprawidłowej postawy i nie tnij powyżej 
wysokości ramion. Zapobiega to niezamierzonemu 
kontaktowi z końcówką prowadnicy i umożliwia lepszą 
kontrolę nad w nieoczekiwanych sytuacjach. 

c. Zawsze używaj wymiennych mieczy i łańcuchów 

zalecanych przez producenta. Nieprawidłowe części 
zamienne mogą spowodować rozerwanie i / lub 
odbicie łańcucha. 

d. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta 
dotyczącymi ostrzenia i konserwacji łańcucha pilarki. 

Tępy łańcuch lub źle serwisowany może zwiększać 
ryzyko idrzutu. 

 
 
5. Przed pierwszym użyciem 
Wyjmij urządzenie i wszystkie akcesoria z opakowania. 
Przechowuj opakowanie w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
Istnieje ryzyko uduszenia! 
 
6. Zawartość opakowania 
1 x Piła łańcuchowa 
1 x Osłona miecza 
1 x Klucz montażowy 
1 x Instrukcja obsługi 
 
7. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 

• Nexxsaw służy wyłącznie do cięcia materiałów 
wykonanych z drewna, takich jak płyta wiórowa, 
gałęzie, listwy, drewno twarde i miękkie. Piła nie jest 
przeznaczona do ciągłego użytku komercyjnego. 

• Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje 
również przestrzeganie instrukcji. 

• W połączeniu z dodatkowym wysięgnikiem Nexxsaw 
może być używany jako sekator do cięcia gałęzi. 

• Jakiekolwiek użycie poza tym (inne media, użycie siły) 
lub nieautoryzowane zmiany (konwersja, brak 
oryginalnych akcesoriów) mogą powodować 
niebezpieczeństwa i nie są uważane za zgodne. 

 
8. Obsługa 

8.1 Zakładanie łańcucha (rys. C,D,E) 

Zawsze noś rękawice podczas obsługi łańcucha piły. 
a.   Odkręć pokrywę (2), obracając pokrętło (3) przeciwnie 
do ruchu wskazówek zegara. 
b.   Wyjmij miecz i nałóż łańcuch. Należy upewnić się, że 
łańcuch pilarki obraca się we właściwym kierunku. Symbol 

kierunku znajduje się na obudowie. 
c.   Umieść łańcuch piły na zębatkę (16) i nałóż miecz na 
Sworzeń śruby regulacyjnej łańcucha (17). 
d.   Zwilż łańcuch piły i koło olejem. 
e.   Lekko napnij łańcuch piły za pomocą śruby napinającej 
(7). Obróć śrubę w lewo. 
f.   Przykręcić pokrywę (2) do obudowy za pomocą śruby (3). 
 
8.2 Olej do łańcucha 

• Używaj wyłącznie dostępnych w handlu, 
biodegradowalnych olejów łańcuchowych, które są 
specjalnie zaprojektowane do stosowania w 
pilarkach łańcuchowych. 

• Nie używaj oleju silnikowego, oleju odpadowego ani 
innych olejów mineralnych. 

 
8.3 Ustawienie napięcia łańcucha (rys. C) 
UWAGA: Nie napinaj nadmiernie łańcucha piły. Nadmierne 
naprężenie łańcucha piły może prowadzić do zerwania 
łańcucha piły, zużycia miecza i pęknięcia koła 
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napędowego. 
UWAGA: Zbyt luźny łańcuch może zsunąć się z miecza. 
Łańcuch piły może poluzować się po wielu godzinach 
pracy. Przed użyciem sprawdź napięcie łańcucha. 
 
a.   Odłącz baterie 
b.   Poluzuj śrubę montażową, aby zwolnić pokrywę. 
c.   Wyreguluj napięcie łańcucha. Obróć śrubę napinającą 
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby 
naprężyć łańcuch, i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, 
aby zwolnić napięcie łańcucha. Napnij łańcuch piły, tak 
aby odległość między środkiem dolnej strony miecza a 
łańcuchem piły wynosiła około 3–4 mm. 
d.   Dokręć śrubę montażową, aby zabezpieczyć pokrywę 
zębatki napędowej. 
 

8.4 Włączanie/Wyłączanie 
Użycie Nexxsaw bez oleju łańcuchowego spowoduje 
uszkodzenie łańcucha piły i miecza. 
 

a.   Zamocuj baterie. 
b.   Trzymaj mocno i bezpiecznie za uchwyt. 
c.   Aby włączyć urządzenie w pierwszej kolejności naciśnij 
przycisk bezpieczeństwa (1). 
d.   Wciśnij włącznik/wyłącznik (10). 
e.   Aby wyłączyć piłę należy puścić włącznik. 
 

8.5 Okres docierania nowych łańcuchów pił 

 
a.   Usuń baterie i wyreguluj napięcie łańcucha. 
b.   Włącz piłę i pozwól jej bez obciążenia działać przez 
około 35 minut. 
c.   Wyjmij akumulator i ponownie sprawdź napięcie 
łańcucha. W razie potrzeby dokręć łańcuch. 
d.   Następnie wykonuj lekkie cięcia przez około 30 minut. 
Zawsze dbaj o odpowiednie smarowanie łańcucha pilarki! 
Dopiero po okresie docierania używaj Nexxsaw do cięższych 
cięć i większych głębokości. 

• Używaj tylko ostrych łańcuchów. Tępe łańcuchy piły 
mogą łatwiej się zacinać. Podczas pracy z nowymi 
łańcuchami częściej sprawdzaj napięcie łańcucha, 
ponieważ łańcuch w pierwszej fazie się rozciąga. 

• Żywotność łańcucha piły zależy od odpowiedniego 
smarowania i prawidłowego naciągu. 

• Łańcuch nagrzewa się podczas pracy i może być 
konieczne jego naciągnięcie. Poluźnij łańcuch po 
pracy, aby nie był zbyt napięty przy następnym 
użyciu zimnego urządzenia. 

• Nie napinaj ponownie łańcuchów, które stały się zbyt 
gorące. Po schłodzeniu może się kurczyć i leżeć zbyt 
mocno na mieczu. Przed ponownym naprężeniem 
poczekaj, aż łańcuch piły ostygnie. 

• Napięcie łańcucha piły jest ważne dla Twojego 
bezpieczeństwa i działania urządzenia. Prawidłowo 
napięty łańcuch piły wydłuża żywotność urządzenia. 

• Sprawdź napięcie łańcucha przed każdym użyciem 

urządzenia. 

• Łańcuch piły jest odpowiednio napięty, jeśli można 
go przesuwać wokół miecza za pomocą dłoni (nosić 
rękawice ochronne). 

• W przypadku nowych łańcuchów należy ponownie 
wyregulować napięcie łańcucha po krótkim okresie 
pracy. 

 

8.6 Instrukcje pracy 

• Nigdy nie sięgaj ponad pałąk bezpieczeństwa (4) lub 
pod płytkę oporową (8). Istnieje ryzyko obrażeń! 

• Nie tnij, jeśli łańcuch piły styka się z przedmiotem 
obrabianym, znajduje się w nim lub może uderzyć w 
przedmiot. Może to prowadzić do poważnych 
obrażeń. 

• Zamocuj luźne elementy przed ich cięciem. Usuń 
ciała obce, takie jak gwoździe, śruby itp. 

• Podczas ścinania napiętej gałęzi należy pamiętać, iż 
po przecięciu może odskoczyć.  

• Zachowaj szczególną ostrożność podczas ścinania 
zarośli i młodych drzew. Wiotki materiał może być 
przez łańcuch przesuwany w twoim kierunku. 

• Przy pracującym łańcuchu piły najpierw umieść 
płytkę oporową (8) na powierzchni obrabianego 
przedmiotu i pozwól pilę ciąć samoczynnie. Używaj 
tylko lekkiego nacisku na piłę. Prędkość łańcucha nie 
powinna znacznie spaść. 

• Aby ostudzić piłę, pozwól maszynie pracować przez 
chwilę na biegu jałowym. 

• Noś pilarkę Nexx za uchwyt, trzymając ją z dala od 
ciała. Zawsze zakładaj osłonę miecza podczas 
transportu lub przechowywania piły. Właściwe 
obchodzenie się z Nexxsaw zmniejsza 
prawdopodobieństwo przypadkowego kontaktu z 
ruchomym łańcuchem piły. 
 

8.7 Wymiana łańcucha piły 

 

• Wyjmij baterię z urządzeni. Dotykaj łańcucha piły 

tylko w rękawiczkach. 

• Sprawdź łańcuch piły i miecz pod kątem uszkodzeń 
lub zużycia. 

• Nigdy nie zakładaj nowego łańcucha na zużyty 
miecz. 

• Docieraj każdy nowy łańcuch. 

• Podczas zakładania łańcucha piły zwróć uwagę na 
kierunek obrotu. 

 
8.8 Odrzut 
 

• Kształt pałąka bezpieczeństwa (4) praktycznie 
eliminuje ryzyko odrzutu. 

• Pilarka jest optymalnie zabezpieczona przed 
odrzutem za pomocą pałąka bezpieczeństwa z 
zabezpieczeniem końcówki. Nigdy nie usuwaj pałąka 
bezpieczeństwa (4). Istnieje ryzyko obrażeń! 

 
8.9 Ostrzenie łańcucha 
 

• Zęby piły należy naostrzyć, jeśli trociny przyjmują stan 
proszku, do cięcia potrzebna jest dodatkowa siła, 
cięcie proste nie jest już możliwe lub wibracje stają się 
silniejsze. 

• Tępe łańcuchy piły należy przeszlifować. 

• Aby ostrzyć łańcuch za pomocą ostrzałki, upewnij się, 
że ostrzysz łańcuch pod kątem 30 °. 

• Lub pozostaw ostrzenie profesjonaliście (zalecane). 

• Wymień łańcuch piły, jeśli występują znaczne 
uszkodzenia, których nie można usunąć. 

 

8.10 Czyszczenie miecza 
 

• Dokładnie wyczyść rowek miecza po każdej pracy. 

• Wymień miecz, jeśli rowek prowadzący jest 
uszkodzony lub zużyty, a łańcuch piły ma zbyt duży 

luz boczny. 

• W razie potrzeby dokręć wszystkie dostępne śruby. 
 
9. Czyszczenie i konserwacja 
Utrzymuj piłę Nexx i akcesoria w dobrym i czystym stanie, tak 
aby działały dobrze i bezpiecznie. 
 
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z 
pilarką należy najpierw wyjąć baterie. 

• Wyczyść koło napędowe łańcucha piły za pomocą 
szczotki lub sprężonego powietrza. (Patrz rys. G). 

• Oczyść obudowę szmatką, szczotką z kurzu i trocin. 
Utrzymuj wszystkie otwory wentylacyjne w czyste i 
drożne. 

• Jeśli jest bardzo brudny, możesz zmoczyć szmatkę 
łagodnym detergentem lub miękkim mydłem. Inne 
środki czyszczące często zawierają substancje 
chemiczne, które mogą atakować plastikowe części 
urządzenia. 

• Upewnij się, że do piły nie dostają się żadne płyny. 
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• Od czasu do czasu sprawdzaj dokręcenie wszystkich 
śrub. 

• Przechowuj piłę i akcesoria w pomieszczeniu, w 
suchym miejscu, chronionym przed kurzem, brudem i 
ekstremalnymi temperaturami. 

• Przechowuj pilarkę poza zasięgiem dzieci i osób które 
wymagają nadzoru. 

 
10. Dane techniczne 

 
Napięcie akumulatora : Li-ion 18 V. 
Prędkość na biegu jałowym :  3200 min-1 
Prędkość łańcucha : 4,7 m / s 
Całkowita długość miecza : 156 mm 
Długość robocza miecza : 110 mm 
Maksymalna wydajność cięcia : 110 mm 
Waga produktu bez akcesoriów : 1,5 kg 
Poziom ciśnienia akustycznego LpA : 58,77 dB (A) 
Niepewność KpA : 3 dB (A) 
Poziom mocy akustycznej LWA : 69,70 dB (A) 
Niepewność KWA : 3 dB (A) 
Uchwyt wibracyjny ręka-ramię : 0,956 m / s2 
Niepewność K : 1,5 m / s2 
 

10.1 Poziom Wibracji  
 
Poziom emisji drgań określony w niniejszej instrukcji obsługi 
został zmierzony przy użyciu znormalizowanego testu zgodnie 
z EN 62841; Można go użyć do porównania jednego 
narzędzia z drugim oraz jako wstępnej oceny narażenia na 
wibracje, gdy narzędzie jest używane do określonych celów. 

• używanie tego narzędzia do innych zastosowań lub z 
innymi lub źle utrzymanymi akcesoriami może 
znacznie zwiększyć poziom ekspozycji 

• Czasy, w których narzędzie jest wyłączone lub gdy 
jest uruchomione, ale nie jest używane, może 
znacznie obniżyć poziom ekspozycji 

Chroń się przed skutkami wibracji, konserwując narzędzia i 
akcesoria, utrzymując ciepło dłoni i organizując przepływ 
pracy. 
 
11. Akcesoria 
Łańcuch z powłoką tytanową: Nr artykułu 7063645 
Miecz: Numer artykułu 7063646 
Ochraniacz miecza: Numer artykułu 7063647 
Uchwyt przedłużający: Numer artykułu 7063649 
Ostrzałka do łańcucha 18 V.: Numer artykułu 7063640 
Pilnik z uchwytem: Numer artykułu 7063648 
 

12. Utylizacja 
 
Szanowny użytkowniku, pomóż uniknąć 
zanieczyszczenia środowiska. Jeśli kiedykolwiek 
będziesz chciał pozbyć się tego artykułu, pamiętaj, że 

wiele jego składników składa się z cennych surowców i 
można je poddać recyklingowi. Dlatego nie wyrzucaj go do 

kosza na śmieci, ale zanieś go do punktu zbiórki surowców 
wtórnych. 
 

12.1 Baterie 
Podczas utylizacji baterii pomyśl o ochronie środowiska. 
Skontaktuj się z lokalnymi władzami w sprawie utylizacji 
przyjaznej dla środowiska. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Deklaracja zgodności WE 
My, Batavia BV, Wassebaliestraat 6d, NL-7951 SN Staphorst, z 
pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że produkt 
Nexxsaw, nr artykułu 7063825, model nr BT - NXS002 jest 
zgodny z zasadniczymi wymogami ochrony określonymi w 
dyrektywach europejskich 2014/30 / EU kompatybilność 
elektromagnetyczna(EMC) , Maszyny 2006/42 / EG, RoHS: 
2011/65 / UE i ich zmianach. Do oceny zgodności 
zastosowano następujące zharmonizowane normy: 
EN 55014-1: 2017 + A11; 
EN 55014-2: 2015; 
EN 62841-1: 2015; 
EN ISO 12100.2010; 
EN ISO 11680-1: 2011; 
AfPS GS 2019: 01 


