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Technische Daten, Sicherheitshinweise, Bestimmungsgemäße Verwendung,  
CE-Konformitätserklärung, Akkus, Merkmale, Wartung, Symbole

Bitte lesen und 
aufbewahren!

Caractéristiques techniques, Instructions de sécurité, Utilisation conforme aux 
prescriptions, Declaration CE de Conformité, Accus, Description, Entretien, Symboles

Prière de lire et de 
conserver!

Dati tecnici, Norme di sicurezza, Utilizzo conforme, Dicharazione di Conformità  
CE, Batterie, Breve Indicazione, Manutenzione, Simboli

Si prega di leggere le 
istruzioni e di conservarle!

Datos técnicos, Instrucciones de seguridad, Aplicación de acuerdo a la finalidad, 
Declaracion de Conformidad CE, Bateria, Señalización, Mantenimiento, Símbolos

Lea y conserve estas 
instrucciones por favor!

Características técnicas, Instruções de segurança, Utilização autorizada, Declaração 
de Conformidade CE, Acumulador, Características, Manutenção, Symbole

Por favor leia e conserve em 
seu poder!

Technische gegevens, Veiligheidsadviezen, Voorgeschreven gebruik van het 
systeem, EC-Konformiteitsverklaring, Akku, Kenmerken, Onderhoud, Symbolen

Lees en let goed op 
deze adviezen!

Tekniske data, Sikkerhedshenvisninger, Tiltænkt formål,  
CE-Konformitetserklæring, Batteri, Beskrivelse, Vedligeholdelse, Symboler

Vær venlig at læse og 
opbevare!

Tekniska data, Säkerhetsutrustning, Använd maskinen Enligt anvisningarna,  
CE-Försäkran, Batterier, Kännemärke, Skötsel, Symboler

Var god läs och tag tillvara 
dessa instruktioner!

Tekniset arvot, Turvallisuusohjeet, Tarkoituksenmukainen käyttö,  
Todistus CE-standardinmukaisuudesta, Akku, Ominaisuudet, Huolto, Symbolit

Lue ja säilytö!

Technical Data,safety instructions, Specified Conditions of Use,  
EC-Declaration of Conformity, Batteries, Characteristics, Maintenance, 

Please read and save 
these instructions!

Tekniske data, Spesielle sikkerhetshenvisninger, Formålsmessig bruk,  
CE-Samsvarserklæring, Batterier, Kjennetegn, Vedlikehold, Symboler

Vennligst les og 
oppbevar! 

Ôå÷íéêá óôïé÷åéá, Åéäéêåó õðïäåéîåéó áóöáëåéáó, ×ñçóç óõìöùíá ìå ôï óêïðï ðñïïñéóìïõ, 
Äçëùóç ðéóôïôçôáó åê, Ìðáôáñßåò,×áñáêôçñéóôéêá, Óõíôçñçóç, Óõìâïëá

Ðáñáêáëþ äéáâÜóôå 
ôéò êáé öõëÜîôå ôéò!

Technická data, Speciální bezpečnostní upozornění, Oblast využití,  
Ce-prohlášení o shodě, Akumulátory, Upozornění, Údržba, Symboly

Po přečtení uschovejte

Dane techniczne, Specjalne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, Użytkowanie zgodne z 
przeznaczeniem, Świadectwo zgodności ce, Baterie akumulatorowe, Właściwości, Gwarancja, Symbole

Műszaki adatok, Különleges biztonsági tudnivalók, Rendeltetésszerű használat,  
Ce-azonossági nyilatkozat, Akkuk, Jellegzetességek, Karbantartás, Szimbólumok

Olvassa el és  
őrizze meg

Prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie 
zaleceń zamie szczonych w tej instrukcji.

Teknik veriler, Güvenliğiniz için talimatlar, Kullanim, CE uygunluk beyanice, Akü, 
Özellikler, Bakim, Semboller

Lütfen okuyun ve 
saklayın

Technické údaje, Špeciálne bezpečnostné pokyny, Použitie podľa predpisov,  
CE-Vyhlásenie konformity, Akumulátory, Znaky, Údrzba, Symboly

Prosím prečítať a 
uschovať!

Tehnički podaci, Specijalne sigurnosne upute, Propisna upotreba,  
CE-Izjava konformnosti, Baterije, Obilježja, Održavanje, Simboli 

Molimo pročitati i 
sačuvati

Tehniskie dati, Speciālie drošības noteikumi, Noteikumiem atbilstošs izmantojums, 
Atbilstība CE normām, Akumulātori, Pazīmes, Apkope, Simboli

Pielikums lietošanas 
pamācībai

Techniniai duomenys, Ypatingos saugumo nuorodos, Naudojimas pagal paskirtį, CE 
Atitikties pareiškimas, Akumuliatoriai, Požymiai, Techninis aptarnavimas, Simboliai

Prašome perskaityti ir 
neišmesti! 

Tehnilised andmed, Spetsiaalsed turvajuhised, Kasutamine vastavalt otstarbele,  
EÜ Vastavusavaldus, Akud, Tunnused, Hooldus, Sümbolid

Palun lugege läbi ja hoidke 
alal!

Òåõíè÷åñêèå äàííûå, Ðåêîìåíäàöèè ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè,  
Èñïîëüçî- âàíèå, Àêêóìóëÿòîð, Õàðàêòåðèñòèêè, Îáñëóæèâàíèå, Ñèìâîëû

Ïîæàëóéñòà, ïðî÷òèòå è ñîõðàíèòå 
íàñòîÿùóþ! èíñòðóêöèþ 

Òåõíè÷åñêè äàííè, Ñïåöèàëíè óêàçàíèÿ çà áåçîïàñíîñò, Èçïîëçâàíå ïî ïðåäíàçíà÷åíèå, 
ÑЕ-Дåêëàðàöèÿ çà ñъîòâåòñòâèå, Àêóìóëàòîðè, Характеристики, Ïîääðъæêà, Ñèìâîëè

Мîëÿ ïðî÷åòåòå è 
çàïàçåòå!

Date tehnice, Instrucţiuni de securitate, Condiţii de utilizare specificate, Declaraţie de 
conformitate, Alimentare de la reţea, Caracteristici, Intreţinere, Simboluri

Va rugăm citiţi şi păstraţi 
aceste instrucţiuni

SLOVENSKO 54Tehnični podatki, Specialni varnostni napotki, Uporaba v skladu z namembnostjo, 
Ce-izjava o konformnosti, Akumulatorji, Značilnosti, Vzdrževanje, Simboli

Prosimo preberite in 
shranite! 

56
58
60
62
64
66
68

中文技术数据, 特殊安全指示, 正确地使用机器, 欧洲安全规定说明, 蓄电池, 特点, 维
修, 符号

请详细阅读并妥善保存！ 72
МАКЕДОНСКИТехнички Податоци, Упатство За Употреба, Специфицирани Услови На Употреба, 

Еу-декларација За Сообразност, Батерии, Карактеристики, Одржување, Симболи
Ве мoлиме прочитаjте го и 

чувајте го ова упатство! 70
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Remove the battery pack before 
starting any work on the machine.
Vor allen Arbeiten an der Maschine 
den Wechselakku herausnehmen
Avant tous travaux sur la machine 
retirer l’accu interchangeable.

Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina.
Retire la batería antes de comenzar cualquier 
trabajo en la máquina.
Antes de efectuar qualquer intervenção na 
máquina retirar o bloco acumulador.
Voor alle werkzaamheden aan de machine de 
akku verwijderen.
Ved arbejde inden i maskinen, bør batteriet tages 
ud.
Ta ut vekselbatteriet før du arbeider på maskinen
Drag ur batteripaket innan arbete utföres på 
maskinen.
Ota akku pois ennen kaikkia koneeseen tehtäviä 
toimenpiteitä.
Ðñéí áðü êÜèå åñãáóßá óôç ìç÷áíÞ áöáéñåßôå ôçí 
áíôáëëáêôéêÞ ìðáôáñßá.

Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce kartuş 
aküyü çıkarın.
Před zahájením veškerých prací na vrtacím 
šroubováku vyjmout výměnný akumulátor.
Pred každou prácou na stroji výmenný akumulátor 
vytiahnuť.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na 
elektronarzędziu należy wyjąć wkładkę 
akumulatorową.
Karbantartás, javítás, tisztítás, stb. előtt az 
akkumulátort ki kell venni a készülékből.
Pred deli na stroju izvlecite izmenljivi akumulator.
Prije svih radova na stroju izvaditi bateriju za 
zamjenu.
Pirms mašīnai veikt jebkāda veida apkopes 
darbus, ir jāizņem ārā akumulātors.
Prieš atlikdami bet kokius darbus įrenginyje, 
išimkite keičiamą akumuliatorių.
Enne kõiki töid masina kallal võtke vahetatav aku 
välja.
Bûíüòå àêêóìóëÿòîð èç ìàøèíû ïåðåä 
ïðîâåäåíèåì ñ íåé êàêèõ-ëèáî ìàíèïóëÿöèé.

Преди започване на каквито е да е работи по 
машината извадете акумулатора.
Scoateţi acumulatorul înainte de a începe orice 
intervenţie pe maşină.
Отстранете ја батеријата пред да започнете да 
ја користите машината.
在机器上进行任何修护工作之前，先拿出蓄电池。

1

2

2

1

click

78-100 %

55-77 %

33-54 %

10-32 %

< 10 %
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1...50  number of pumps 
ON unlimited number of pumps
1...50  Anzahl der Pumpenstöße 
ON unbegrenzte Anzahl Pumpenstöße
1...50  numéro des coups de pompe 
ON numéro illimité des coups de pompe
1...50  numero pompate 
ON numero illimitato di pompate
1...50  número de golpes de bomba 
ON número ilimitado de golpes de bomba
1...50  quantidade de golpes da bomba 
ON quantidade ilimitada de golpes da bomba
1...50  aantal pompstoten 
ON onbeperkt aantal pompstoten
1...50  antal pumpeslag 
ON ubegrænset antal pumpeslag
1...50  antall pumpeslag 
ON ubegrenzet antall pumpeslag
1...50  antal pumpslag 
ON obegränsat antal pumpslag
1...50  pumppausliikkeiden määrä 
ON rajoittamaton pumppausliikkeiden määrä
1...50  Αριθμός εμβολισμών 
ON Απεριόριστος αριθμός εμβολισμών
1...50  pompalama sayısı 
ON sınırsız pompalama sayısı
1...50  počet impulzů čerpadla 
ON neomezený počet impulzů čerpadla

1...50  počet impulzov čerpadla 
ON neohraničený počet impulzov čerpadla
1...50  ilość suwów nurnika 
ON nieograniczona ilość suwów nurnika
1...50  szivattyúlöketek száma 
ON korlátlan számú szivattyúlöket
1...50  število sunkov črpalke 
ON neomejeno število sunkov črpalke
1...50  broj potisaka pumpe 
ON neograničeni broj potisaka pumpe
1...50  sviras nospiešanas reizes 
ON neierobežots sviras nospiešanas reižu skaits
1...50  pumpavimų skaičius 
ON neribotas pumpavimų skaičius
1...50  pumpade arv 
ON pumpade arv piiramata
1...50  Число ходов насоса 
ON Неограниченное число ходов насоса
1...50  Брой на ударите на помпата 
ON неограничен брой на ударите на помпата
1...50  număr de pompări 
ON număr nelimitat de pompări 
1...50  Број на удари со пумпата 
ON неограничен број на удари со пумпата
1...50  泵冲程数 
ON 无限泵冲程数

START

STOP

STOP

START/LOCK



10 11

1

2

3

4

5

6



12 13

1

2

3

4

5

6



14 15

1

2

3

1

2
3

START

20 cm

4

5



16 17

After refilling the grease gun, always prime the grease gun. 
See text section for description.
Eine nachgefüllte Fettpresse vor dem ersten Abschmieren 
immer entlüften. Beschreibung siehe Textteil.
Après avoir rempli le pistolet graisseur il faut toujours le 
désaérer avant son utilisation. Pour la description voir la 
partie de texte. 
Dopo aver rabboccato l'ingrassatore a siringa occorre 
sempre disaerarla prima di usarlo. Vedi la parte di testo per 
la descrizione. 
El aire de una pistola engrasadora rellenada siempre debe 
ser purgado antes de efectuar la primera lubricación. 
Descripción, véase texto
O ar de uma pistola de lubrificação enchida sempre deve ser 
evacuado antes da primeira lubrificação. Para a descrição 
veja o texto.
Ontlucht een bijgevulde vetpers altijd vóór de eerste 
smering. Beschrijving zie tekstgedeelte.
Når fedtpistolen er fyldt op igen, skal den altid udluftes. Se 
beskrivelsen i tekstdelen.
En gjenoppfylt fettpresse skal alltid utluftes før første 
smøring. Beskrivelse se tekstdel.
När fettsprutan har fyllts på ska den alltid avluftas innan ny 
applicering sker. Se beskrivningen i textdelen.
Poista aina ilma täytetystä rasvapuristimesta ennen sen 
seuraavaa käyttöä. Selityksen löydät tekstiosasta.
Μετά από κάθε γέμισμα του γρασαδόρου αυτός πρέπει να 
εξαερωθεί. Η διαδικασία περιγράφεται παρακάτω.
Takviye yapılmış olan bir gres tabancasının ilk yağlamadan 
önce daima havasını boşaltınız. Tarifi için metin kısmına 
bakınız.
Doplněný mazací lis před prvním mazáním vždy 
odvzdušněte. Popis je uveden v textové části.

Doplnený mastiaci lis pred prvým mazaním vždy 
odvzdušnite. Popis si pozrite v textovej časti.
Praskę smarową po uzupełnieniu smaru należy zawsze 
odpowietrzyć przed pierwszym smarowaniem. Opis patrz 
fragment tekstu.
Az újra feltöltött zsírzóprést az első zsírzás előtt mindig 
légteleníteni kell. A leírást lásd a szöveges részben.
Spet napolnjeno maščobno stiskalnico pred prvim mazanjem 
zmeraj odzračiti. Opis v delu texta.
Jednu naknadno napunjenu prešu za mast prije prvotnog 
podmazivanja odzračiti. Opis vidi u dijelu teksta.
Pirms pirmās eļļošanas vienmēr veiciet uzpildītās eļļas 
pistoles atgaisošanu. Instrukciju skatiet attiecīgajā sadaļā.
Eemaldage täidetud määrdepritsist enne esmakordset 
määrimist alati õhk. Kirjeldust vt tekstiosast.
Visada prieš pirmąjį tepimą pašalinkite orą iš pripildyto tepalu 
pistoleto. Aprašymą žiūrėkite tekstinėje dalyje.
После повторного наполнения смазочного шприца перед 
первой смазкой всегда удаляйте из него воздух. 
Описание см. в текстовом блоке.
Винаги обезвъздушавайте преди първото смазване 
доливаща се помпата за гресиране. За описанието виж 
текста.
O presă de gresare care a fost completată, trebuie 
întotdeauna aerisită înainte de efectuarea gresării. 
Descrierea procedurii - a se vedea textul.
Накнадно наполнета преса за маст пред првото 
подмачкување секогаш да се изветрее. Опис види во 
текстуалниот дел.
首次润滑前，应经常对再装满的黄油枪进行排气。有关描述请
见下文。

1
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 M18 GG
..................... 4404 26 01...
    ...000001-999999
.........................562 bar
...........................74 g/min
.........................454 g
......................... 411 g
.........................690 bar
...........................18 V
..........................3,9 kg

........................73,0 dB (A)

........................84,0 dB (A)

.......................< 2,5 m/s2

..........................1,5 m/s2

ČESKY

TECHNICKÁ  DATA  MAZACÍHO LIS
Výrobní číslo ............................................................................

Max. provozní tlak ...................................................................
Průtokové množství .................................................................
Objem při plnění z nádob ........................................................
Objem s kartuší .......................................................................
Tlak v hadici.............................................................................
Napětí výměnného akumulátoru..............................................
Hmotnost podle prováděcího předpisu EPTA 01/2003 ............

Informace o hluku / vibracích
Naměřené hodnoty odpovídají EN 60 745.
V třídě A posuzovaná hladina hluku přístroje činí typicky:
Hladina akustického tlaku (K=3dB(A)) .....................................
Hladina akustického výkonu   (K=3dB(A)) ...............................
Používejte chrániče sluchu !
Celkové hodnoty vibrací (vektorový součet tří směrů) zjištěné 
ve smyslu EN 60745.
Hodnota vibračních emisí ah ....................................................
Kolísavost K.............................................................................

 VAROVÁNI! Seznamte se se všemi bezpečnostními 
pokyny a sice i s pokyny v přiložené brožuře. 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.

SPECIÁLNÍ  BEZPEČNOSTNÍ  UPOZORNĚNÍ
Vysoký tlak může způsobit praskliny v hadici nebo částech 
nástroje. Vzniká riziko poranění v důsledku vstříknutí nebo 
odpojení. Před každým použitím zkontrolujte přístroj a 
hadicové vedení, jestli nejsou poškozené. V případě 
poškození přístroj nepoužívejte.
Při montáži se hadice dotýkejte v místě odlehčení protitahu 
pružiny, aby se zamezilo jejímu zalomení.
Mazací tuky a maziva jsou hořlavé. Nevystavujte je 
působení ohně nebo zdrojů tepla. Respektujte všechna 
varování a upozornění od výrobce mazacího tuku a maziva.
Aby se zamezilo vzniku škod na mazacím lise a čerpadle, 
musí být přípojka čerpadla kompatibilní se spojkou hadice a 
musí vydržet tlak minimálně 690 barů.
Při práci se strojem neustále nosit ochranné brýle. 
Doporučuje se používat ochranné rukavice, pevnou 
protiskluzovou obuv a zástěru.
Před zahájením veškerých prací na vrtacím šroubováku 
vyjmout výměnný  akumulátor.
Použité nevyhazujte do domovního odpadu nebo do ohně. 
Milwaukee nabízí ekologickou likvidaci starých článků, ptejte 
se u vašeho obchodníka s nářadím.
Náhradní akumulátor neskladujte s kovovými předměty, 
nebezpečí zkratu.
Akumulátor systému C18 nabíjejte pouze nabíječkou 
systému C18. Nenabíjejte akumulátory jiných systémů. 
Při extrémní zátěži či vysoké teplotě může z akumulátoru 
vytékat kapalina. Při zasažení touto kapalinou okamžitě 
zasažená místa omyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí 

okamžitě důkladně po dobu alespoň 10min.omývat a 
neodkladně vyhledat lékaře.

OBLAST  VYUŽITÍ
Mazací lis je vhodný na promazávání mazaných míst, které 
se obvykle promazávají pomocí mazacích lisů. Musí být 
použitý běžný mazací tuk v kartuších nebo nádobách, který 
je vhodný pro použití v mazacích lisech.
Toto zařízení lze používat jen pro uvedený účel.

CE-PROHLÁŠENÍ O SHODĚ  
Výhradně na vlastní zodpovědnost prohlašujeme, že se 
výrobek popsaný v „Technických údajích“ shoduje se všemi 
relevantními předpisy směrnice 2011/65/EU (RoHs), 
2006/42/ES, 2004/108/ES a s následujícími 
harmonizovanými normativními dokumenty:
EN 60745-1:2009 + A11:2010 
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 

Winnenden, 2012-12-10

Alexander Krug  
Managing Director 
Zplnomocněn k sestavování technických podkladů.
Techtronic Industries GmbH 
Max-Eyth-Straße 10 
71364 Winnenden 
Germany

AKUMULÁTORY
Nový akumulátor dosáhne plné kapacity po 4 - 5 nabíjecích 
cyklech. Déle nepoužívané akumulátory je nutné před 
použitím znovu nabít.

VAROVÁN
Úroveň chvění uvedená v tomto návodu byla naměřena podle metody měření stanovené normou EN 60745 a může být 
použita pro porovnání elektrického nářadí. Hodí se také pro průběžný odhad zatížení chvěním. 
Uvedená úroveň chvění představuje hlavní účely použití elektrického nářadí. Jestliže se ale elektrické nářadí používá pro jiné 
účely, s odlišnými nástroji nebo s nedostatečnou údržbou, může se úroveň chvění odlišovat. To může značně zvýšit zatížení 
chvěním během celé pracovní doby. 
Pro přesný odhad zatížení chvěním se musí také zohlednit časy, během kterých je přístroj vypnutý nebo kdy je sice v chodu, 
ale skutečně se s ním nepracuje. To může zatížení chvěním během celé pracovní doby značně snížit. 
Stanovte doplňková bezpečnostní opatření pro ochranu obsluhy před účinky chvění jako například: technická údržba 
elektrického nářadí a nástrojů, udržování teploty rukou, organizace pracovních procesů. 

Teplota přes 50°C snižuje výkon akumulátoru. Chraňte před 
dlouhým přehříváním na slunci či u topení.
Kontakty nabíječky a akumulátoru udržujte v čistotě.
Optimální životnost akumulátorů se zajistí, když se po 
použití vždy plně nabijí.
K zabezpečení dlouhé životnosti by se akumulátory měly po 
nabití vyjmout z nabíječky.
Při skladování akumulátoru po dobu delší než 30 dní: 
Skladujte akumulátor v suchu při cca 27°C. 
Skladujte akumulátor při cca 30%-50% nabíjecí kapacity. 
Opakujte nabíjení akumulátoru každých 6 měsíců.

OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ AKUMULÁTORU
Akumulátorová sada je vybavena ochranou proti přetížení, 
která ji chrání a zaručuje její dlouhou životnost.  
Při extrémním zatížení elektronika akumulátoru elektrický 
nástroj vypne. K pokračování v práci nástroj vypněte a opět 
zapněte. V případě, že se motor nástroje ani potom 
nerozběhne, je akumulátorová sada pravděpodobně vybitá 
a musí se v nabíječce opět nabít.

ODVZDUŠNĚNÍ MAZACÍHO LISU
Hadici chyťte v místě odlehčení protitahu pružiny a podržte 
ji dál od tělesa.
Spínací tlačítko stiskněte na dobu 3 vteřin, pak jej pusťte a 
to opakujte tak dlouho, dokud z hadice nevytéká ven mazací 
tuk.
Jestliže ani po více pokusech z hadice nevyteče žádný 
mazací tuk, musí se mazací lis manuálně odvzdušnit:
Tyč u rukojeti vytáhněte ven a přetočte, aby tyč mohla 
zapadnout do pístu.
Stlačte odvzdušňovací ventil a současně tyč opět zatlačte 
do válce.
Když mazací tuk vyteče z hadice, rukojeť přetočte, aby se 
píst mohl opět uvolnit a tyč se mohla opět kompletně zatlačit 
do válce.
Upozornění: Tento mazací lis byl testovaný ve výrobním 
závodě. Proto je ještě malé množství mazacího tuku 
přítomné v pouzdře čerpadla, v hadici a ve spojce. Před 
prvním použitím se doporučuje vyčistit mazací lis pomocí 
preferovaného mazacího tuku.

Vyhledávání chyb
Tyč se nedá vytáhnout: 
Stiskněte odvzdušňovací ventil, abyste snížili tlak.
Tyč se nedá zatlačit: 
Tyč u rukojeti otočte o 90°, abyste ji uvolnili od pístu.
Pokud se stiskne spínací tlačítko, nevychází žádný mazací 
tuk: 
Válec je prázdný, naplňte nový mazací tuk.  
Ve válci jsou vzduchové bubliny, odvzdušněte mazací lis.

ÚDRŽBA
Používejte výhradně náhradní díly a příslušenství 
Milwaukee. Díly, jejichž výměna nebyla popsána, nechávejte 
vyměnit v odborném servisu Milwaukee. (Viz záruční list.)
V případě potřeby si můžete v servisním centru pro 
zákazníky nebo přímo od firmy Techtronic Industries GmbH, 
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Německo vyžádat 
schematický nákres jednotlivých dílů přístroje, když uvedete 
typ přístroje a šestimístné číslo na výkonovém štítku.

SYMBOLY

Před spuštěnám stroje si pečlivě pročtěte návod 
k používání.

Před zahájením veškerých prací na vrtacím 
šroubováku vyjmout výměnný  akumulátor.

Elektrické náradí nevyhazujte do komunálního 
odpadu! Podle evropské smernice 2002/96/EC 
o nakládání s použitými elektrickými a 
elektronickými zarízeními a odpovídajících 
ustanovení právních predpisu jednotlivých zemí 
se použitá elektrická náradí musí sbírat 
oddelene od ostatního odpadu a podrobit 
ekologicky šetrnému recyklování.

ČESKY




