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Instrukcja Obs³ugi
Elektryczne no¿yce do ¿ywop³otu 

Producent: NAC  Sp z.o.o.
Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn

tel. +48 22 720 58 00,  fax +48 22 720 58 01
www.nac.com.pl            info@nac.com.pl

Serwis - Magazyny
Strobów 2E, 96-100 Skierniewice

tel. +48 46 832 26 31,  fax +48 46 833 27 92
www.nac.com.pl        serwis@nac.com.pl

Uwaga! Przed przyst¹pieniem do monta¿u lub obs³ugi
nale¿y zapoznaæ siê z niniejsz¹ Instrukcj¹ Obs³ugi.

UWAGA! Urz¹dzenie przeznaczone do obs³ugi terenów przydomowych. U¿ywanie urz¹dzenia do 
celów profesjonalnych, pó³profesjonalnych lub zarobkowych powoduje uniewa¿nienie gwarancji.

SPRZÊT OGRODNICZY

1

Drogi Kliencie.
W przypadku problemu, jeœli nie znajdziesz jego rozwi¹zania w Instrukcji Obs³ugi, 

zanim podejmiesz kroki reklamacyjne, skontaktuj siê 
z Centralnym Serwisem pod numerem telefonu

+48 46 832 26 31 lub 29
GSM 513 435 881

lub emailem

serwis@nac.com.pl

pozwoli to zaoszczêdziæ wiele Twojego cennego czasu i niepotrzebnego stresu.

Zdjêcia i opisy powy¿szej instrukcji  s¹ w³asnoœci¹ firmy NAC. Zgodnie z Dz. U. 94 Nr 
24 poz. 83, sprost: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170, kopiowanie, przetwarzanie i 
rozpowszechnianie tych materia³ów w ca³oœci lub w czêœci bez zgody firmy NAC jest 
zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Instrukcja oryginalna 

Model M1E-MDL02-14X460

Moc nominalna 450W

Silnik

Napiêcie

D³ugoœæ no¿yc tn¹cych 460 mm

Max. gruboœæ ciêcia

Odleg³oœæ miêdzy ostrzami 

Predkoœæ obrotowa 

Klasa ochronnoœci 

Stopieñ ochronnoœci

Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA 

Waga 2,5 kg

Rok produkcji

20 mm

2100 min'1

2,6 kg

2014

IPX4

102 dB (A)

II

M1E-MDL01-14X510

600 W

230 V~ 50 Hz

510 mm

elektryczny

14 mm

 
 

Deklaracja zgodnoœci WE, nr 2013/142 

Producent: 
 nazwa:   NAC Sp. z o.o. 
 adres:   Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn, Polska 

z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹ deklaruje, ¿e maszyna: 
 nazwa:  Elektryczne no¿yce do ¿ywop³otu 

 model:  M1E-MDL01-14X510 
numer seryjny: 000 000 001 – 100 000 000 

 zmierzony maksymalny poziom mocy akustycznej LWA wynosi 102 dB(A), 
 gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA wynosi 102 dB(A), 

spe³nia zasadnicze wymagania: 
· dyrektywy maszynowej MD 2006/42/EC (Dz. U. nr 199, poz. 1228, z póŸn. zm.), 

· dyrektywy dotycz¹cej kompatybilnoœci EMC 2004/108/EC (Dz. U. nr 82, poz. 556, z póŸn. zm.), 

· dyrektywy dotycz¹cej ha³asu NEE 2000/14/EC za³¹cznik V oraz 2005/88/EC  
(Dz. U. nr 263, poz. 2202, z póŸn. zm.), 

spe³nia wymagania nastêpuj¹cych norm zharmonizowanych: 
o EN 60745-1:2009 Narzêdzia rêczne o napêdzie elektrycznym - Bezpieczeñstwo u¿ytkowania  

- Czêœæ 1: Wymagania ogólne, 
o EN 60745-2-15:2009 Narzêdzia rêczne o napêdzie elektrycznym - Bezpieczeñstwo u¿ytkowania 

- Czêœæ 2-15: Wymagania szczegó³owe dotycz¹ce no¿yc do ¿ywop³otów, 
o EN 62233:2008 Metody pomiaru pól elektromagnetycznych elektrycznego sprzêtu do u¿ytku 

domowego i podobnego z uwzglêdnieniem nara¿ania cz³owieka, 
o EN 55014-1+A1:2009  Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna - Wymagania dotycz¹ce 

przyrz¹dów powszechnego u¿ytku, narzêdzi elektrycznych i podobnych urz¹dzeñ  
- Czêœæ 1: Emisja, 

o EN 55014-2:1999+A2:2008 Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna (EMC) - Wymagania 
dotycz¹ce przyrz¹dów powszechnego u¿ytku, narzêdzi elektrycznych i podobnych urz¹dzeñ  
- Odpornoœæ na zaburzenia elektromagnetyczne - Norma grupy wyrobów, 

o EN 61000-3-2+A2:2009 Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna (EMC)  
- Czêœæ 3-2: Poziomy dopuszczalne - Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych pr¹du 
(fazowy pr¹d zasilaj¹cy odbiornika < lub = 16 A), 

o EN 61000-3-3:2008 Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna (EMC)  
- Czêœæ 3-3: Poziomy dopuszczalne - Ograniczanie zmian napiêcia, wahañ napiêcia i migotania 
œwiat³a w publicznych sieciach zasilaj¹cych niskiego napiêcia, powodowanych przez odbiorniki 
o fazowym pr¹dzie znamionowym < lub = 16 A przy³¹czone bezwarunkowo. 

Deklaracja zgodnoœci traci swoj¹ wa¿noœæ w przypadku zmiany lub modyfikacji produktu. 

Dokumentacja techniczna znajduje siê w siedzibie firmy NAC sp. z o.o., 
a osob¹ upowa¿nion¹ do jej dysponowaniem jest Piotr Gajos. 
 
 
Gdynia,  21 paŸdziernika 2013        Piotr Gajos 
miejsce, data     podpis    imiê, nazwiska, funkcja 
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Tekst oznaczony tym znakiem jest szczególnie wa¿ny dla zachowania bezpieczeñstwa u¿ytkowania 
maszyny. W przypadku niezrozumienia instrukcji, b¹dŸ jej czêœci, nale¿y skontaktowaæ siê ze 

sprzedawc¹ wyrobu lub importerem w celu wyjaœnienia w¹tpliwoœci.
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1. Uwaga! Niebezpieczeñstwo. 6. Nie u¿ywaæ podczas opadów deszczów.
2. Urz¹dzenie elektryczne. 7. Uwaga na odrzucane przedmioty.
3. Nale¿y od³¹czaæ od Ÿród³a zasilania podczas przerw 8. Zachowaæ bezpieczn¹ odleg³oœæ od osób 

w pracy, napraw¹ lub konserwacj¹. postronnych.
4. Nale¿y uwa¿nie przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. 9. Zakaz przypadkowego pozbywania siê urz¹dzenia.
5. Nale¿y stosowaæ okulary i nauszniki ochronne. 10. Podwójna ochrona elektryczna.

Tabliczka zmianowa jest umieszczona na obudowie urz¹dzenia. Informacje zawarte w tej tabliczce s¹ niezbêdne dla 
ustalenia odpowiednich czêœci zamiennych i czynnoœci obs³ugowych.

Problem Przyczyna Rozwi¹zanie

Sprawdziæ wtyczkê, kabel oraz wejœcie zasilania

Uszkodzony kabel: oddaæ do naprawy w 

serwisie technicznym. Zabronione jest 

naprawianie kabla przy u¿yciu taœmy klej¹cej

Uszkodzony prze³¹cznik powinien zostaæ 
wymieniony przez serwis techniczny

Nie dzia³aj¹ w³¹czniki
Udaæ siê do serwisu w celu wymiany lub 

naprawy

Zu¿yte szczotki wêglowe
Wymieniæ szczotki, zapytaæ w serwisie 

technicznym

Zu¿ycie ostrza Naostrzyæ lub wymieniæ listwe tn¹c¹ 

Zamocne skrêcenie Poluzowaæ œruby skrêcaj¹ce 

Silnik siê nagrzewa Zabrudzone otwory wentylacji silnika Oczyœciæ 
Poluzowaæ œruby ostrzy Wyregulowaæ 

Ostrza tn¹ce s¹ stêpione Naostrzyæ lub wymieniæ prowadnice tn¹c¹ 

Silnik nie pracuje

Brak zasilania

Z³y efekt ciêcia

Nagrzewaj¹ siê ostrza 

ROZWI¥ZYWANIE PROBLEMÓW
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Sprawdziæ wycieki pêkniêcia X

Oznaki zu¿ycia X

Sprawdziæ: uszkodzenia i oznaki zu¿ycia X

Naostrzyæ X

Wszystkie dostêpne 

œruby i nakrêtki 

Sprawdziæ i ponownie dokrêciæ 
X

System antywibracyjny Sprawdziæ uszkodzenia i oznaki zu¿ycia X

Tabela konserwacji
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yNale¿y pamiêtaæ, i¿ poni¿sze zalecenia dotycz¹ce czêstotliwoœci 

konserwacji odnosz¹ siê wy³¹cznie do standardowych warunków 

eksploatacji.Jeœli codzienna eksploatacja urz¹dzenia jest 

intensywniejsza od normalnej, nale¿y zwiêkszyæ czêstotliwoœæ 

konserwacji 

Ostrze

Ca³e urz¹dzenie 

109876541 2 3

Piktogramy ostrzegawcze i oznaczenia sterownicze
Piktogramy ostrzegawcze znajduj¹  siê na obudowie urz¹dzenia 

OCENA RYZYKA RESZTKOWEGO

SK£ADOWANIE ŒMIECI I OCHRONA ŒRODOWISKA

Je¿eli urz¹dzenie nie jest Ci ju¿ potrzebne, nale¿y je wyrzuciæ w sposób 
nie szkodz¹cy œrodowisku.
Urz¹dzenia elektryczne nie nale¿¹ do odpadów domowych.
Urz¹dzenie nale¿y przekazaæ do miejsca utylizacji. Zaleca siê segregacjê 
czêœci plastikowych i metalowych urz¹dzenia. Spytaj o to swój punkt 
obs³ugi klienta.

Przy przestrzeganiu zaleceñ podanych w instrukcji obs³ugi zagro¿enie resztkowe przy 
u¿ytkowaniu urz¹dzenia mo¿e byæ wyeliminowane.
Istnieje ryzyko w przypadku nie dostosowania siê do powy¿szych  zaleceñ.

Ka¿de urz¹dzenie ma okreœlony czas technicznego ¿ycia. Po tym okresie urz¹dzenie nie 
nadaje siê do dalszej eksploatacji.
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WPROWADZENIE
Aby unikn¹æ niew³aœciwej obs³ugi no¿yc do ¿ywop³otu prosimy, aby przed pierwszym u¿yciem 
zapoznaæ siê z podrêcznikiem u¿ytkowania. Zapoznanie siê i stosowanie informacji zawartych 
w tej instrukcji sprawi, ¿e urz¹dzenie bêdzie u¿ytkowane w sposób bezpieczny zarówno dla 
u¿ytkownika, jak i samego urz¹dzenia. Nale¿y instrukcjê przechowywaæ przez ca³y okres 
u¿ytkowania maszyny, gdy¿ zawsze mo¿e zaistnieæ koniecznoœæ przypomnienia sobie 
informacji zawartych w instrukcji, a tak¿e nale¿y j¹ przekazaæ wraz z urz¹dzeniem w przypadku 
odsprzeda¿y maszyny lub zmiany u¿ytkownika.
ZASTOSOWANIE URZ¥DZENIA

Urz¹dzenie jest dopuszczone do u¿ycia wy³¹cznie jako no¿yce do ciêcia i formowania 
¿ywop³otu zgodnie z opisem i zasadami bezpieczeñstwa zawartymi w niniejszej instrukcji 
u¿ytkowania.
Ka¿de u¿ycie urz¹dzenia niezgodne z opisem zawartym w niniejszej instrukcji jest uznane za 
niew³aœciwe i producent nie odpowiada za uszkodzenia i szkody wynikaj¹ce z takieg 
postêpowania.
Poprawne u¿ytkowanie urz¹dzenia obejmuje równie¿ respektowanie ustanowionych przez 
producenta warunków pracy, konserwacji, sk³adowania i napraw.
Urz¹dzenie mo¿e byæ u¿ywane, naprawiane i konserwowane wy³¹cznie w autoryzowanych 
punktach serwisowych.
Wszelkie zasady bezpiecznego u¿ytkowania, zapobiegania wypadkom i unikania zagro¿eñ, 
musz¹ byæ przestrzegane.
Jakiekolwiek zmiany w budowie urz¹dzenia wprowadzone przez u¿ytkownika zwalniaj¹ 
producenta z odpowiedzialnoœci za powsta³e uszkodzenia czy zranienia.
Maszyny nie nalezy stosowaæ do :
 - koszenia trawy 
 - rozdrabniania ga³êzi 
 - zbierania liœci  
W razie wypadku lub awarii.
W razie wypadku nale¿y natychmiast zatrzymaæ / wy³¹czyæ maszynê i wezwaæ pomoc (je¿eli 
tego wymaga sytuacja )
W razie awarii nale¿y zatrzymaæ / wy³¹czyæ maszynê i skontaktowaæ siê z autoryzowanym 
serwisem w celu usuniêcia awarii. 
INSTRUKCJE W ZAKRESIE BEZPIECZEÑSTWA
Podczas u¿ytkowania elektrycznych no¿yc do ¿ywop³otu nale¿y przestrzegaæ zasad 
bezpieczeñstwa. No¿yce do ¿ywop³otu  nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie do przycinania ¿ywop³otu. 
Ka¿dy inny rodzaj u¿ytkowania odbywa siê na w³asne ryzyko i mo¿e 
stanowiæ zagro¿enie. Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za 
szkody wywo³ane nieodpowiednim b¹dŸ niew³aœciwym 
u¿ytkowaniem. No¿yce nigdy nie nale¿y u¿ywaæ podczas deszczu 
oraz w warunkach wysokiej wilgotnoœci. Je¿eli przed³u¿acz jest 
uszkodzony, nale¿y natychmiast od³¹czyæ no¿yce .Nale¿y sprawdziæ, 
czy kabel nie jest uszkodzony. Przed ponownym u¿yciem urz¹dzenia 
nale¿y sprawdziæ czy wszystkie zabezpieczenia dzia³aj¹. Wszystkie 
czêœci nale¿y poprawnie zmontowaæ. Musz¹ one spe³niaæ wszelkie 
warunki wymagañ do tego, aby no¿yce pracowa³y w sposób poprawny. Wszelkie uszkodzone 
zabezpieczenia lub czêœci nale¿y naprawiæ lub oddaæ do natychmiastowej wymiany przez 
uprawnionego do tego pracownika serwisu.

Technika Ciêcia 

ostrza:
-Ostrzyæ zawsze w kierunku krawêdzi tn¹cej. 
-Pilnik powinien dotykaæ ostrza jedynie podczas ruchu w 
jednym kierunku. 
-Podczas ruchu powrotnego podnosiæ pilnik.
-Usun¹æ wszystkie zadziory z ostrza.
-Staraæ siê aby spi³owaæ jak najmniej materia³u 
-Przed zamontowaniem naostrzonych ostrzy 
wyeliminowaæ opi³ki 
 oraz nasmarowaæ  

TRANSPORT

Nale¿y za³o¿yæ os³ony na ostrza no¿yc.

RYZYKO RESZTKOWE

u¿ytkowania urz¹dzenia przez dzieci
u¿ywania urz¹dzenia do innych celów, ni¿ opisane w instrukcji obs³ugi, gdy inne osoby, a 
w szczególnoœci dzieci lub zwierzêta znajduj¹ siê w pobli¿u
u¿ywanie urz¹dzenia przez osoby nie zapoznane z instrukcj¹ obs³ugi
u¿ywanie urz¹dzenia bez w³aœciwej, zabezpieczaj¹cej obs³uguj¹cego odzie¿y i obuwia 
chroni¹cego stopy
u¿ywanie urz¹dzenia z uszkodzonymi os³onami lub obudow¹, oraz bez w³aœciwego 
zamontowania urz¹dzeñ  zabezpieczaj¹cych.

Trzymaj no¿yce wraz z ostrzem przechylone pod 
k¹tem 
od 5 do 10 stopni w kierunku ciêcia. Zapewni to 
³atwiejsze i
 sprawniejsze ciêcie.  

Zacznij przycinaæ ¿ywop³ot  ruchami no¿yc od do³u do 
góry. 
Ruchy ostrza w ten sposób, pozwol¹ na odk³adanie 
œciêtych 
kawa³ków na ziemi 

Pomimo tego, ¿e producent urz¹dzenia ponosi odpowiedzialnoœæ za jej konstrukcjê 
eliminuj¹c¹ niebezpieczeñstwo, pewne elementy ryzyka podczas pracy s¹ nie do 
unikniêcia. Ryzyko resztkowe wynika z b³êdnego zachowania obs³uguj¹cego urz¹dzenie
Najwiêksze niebezpieczeñstwo wystêpuje przy wykonywaniu nastêpuj¹cych 
zabronionych czynnoœci:
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Je¿eli kabel zosta³ uszkodzony albo urwany, nale¿y go natychmiast od³¹czyæ.
Zawsze podczas pracy z no¿ycami do ¿ywop³otu nale¿y stosowaæ okulary i rêkawice  
ochronne.
Aby unikn¹æ urazów nale¿y stosowaæ dopasowane ubrania oraz obuwie ochronne.
Aby unikn¹æ urazów uszu, nale¿y stosowaæ nauszniki ochronne. Zaleca siê stosowanie kasku 
z os³on¹.
Podczas pracy z no¿ycami  nale¿y utrzymywaæ stabiln¹ pozycjê.
Stanowisko robocze nale¿y utrzymywaæ w czystoœci.
W danym momencie no¿yce  mo¿e u¿ytkowaæ tylko jedna osoba. Pozosta³e osoby powinny 
znajdowaæ siê poza obszarem roboczym. W szczególnoœci poza obszarem roboczym 
powinny znajdowaæ siê dzieci i zwierzêta. Odleg³oœæ powinna wynosiæ co najmniej 15 
metrów.Przed uruchomieniem no¿yc do ¿ywop³otu  upewnij siê czy ostrze tn¹ce i nie dotyka
 cia³ obcych.
Podczas u¿ytkowania, no¿yc do ¿ywop³otu  nale¿y trzymaæ mocno, obur¹cz.
No¿yce  nie powinny u¿ywaæ dzieci oraz m³odzie¿. Osoby w wieku ponad 16 lat mog¹ 
u¿ywaæ no¿yc do ¿ywop³otu  tylko do celów szkoleniowych i pod nadzorem osoby doros³ej. 
Wypo¿yczanie no¿yc do ¿ywop³otu jest dozwolone wy³¹cznie na rzecz osób, które s¹ 
zaznajomione z tym rodzajem urz¹dzeñ oraz wiedz¹, w jaki sposób siê nimi pos³ugiwaæ. 
Wraz z wypo¿yczeniem no¿yc do ¿ywop³otu nale¿y zawsze przekazaæ instrukcjê 
u¿ytkowania. 
Nale¿y upewniæ siê, ¿e no¿yce do ¿ywop³otu s¹ zawsze przechowywana w miejscu 
niedostêpnym dla dzieci.
No¿yc do ¿ywop³otu  nie nale¿y u¿ytkowaæ w trakcie zmêczenia, choroby, zdenerwowania 
lub gdy siê jest pod wp³ywem narkotyków, leków albo w trakcie leczenia.
No¿yc do ¿ywop³otu nie nale¿y wystawiaæ na dzia³anie z³ych warunków pogodowych albo 
deszczu. Nale¿y upewniæ siê, ¿e obszar roboczy jest w³aœciwie oœwietlony. Urz¹dzeñ 
elektrycznych nie nale¿y u¿ywaæ w pobli¿u ³atwopalnych cieczy lub gazów.
Je¿eli w danej chwili no¿yce do ¿ywop³otu nie jest u¿ytkowana, nale¿y od³o¿yæ j¹ w 
bezpieczne miejsce tak aby nie stanowi³a zagro¿enia dla innych osób. 
Przed rozpoczêciem przenoszenia no¿yc do ¿ywop³otu j nale¿y zawsze od³¹czyæ je od 
gniazdka sieciowego i przykryæ pokryw¹. 
No¿yc do ¿ywop³otu nigdy nie nale¿y u¿ywaæ znajduj¹c siê na schodach lub w jakimkolwiek 
innym miejscu nie zapewniaj¹cym stabilnoœci.  
Kabel elektryczny musi zawsze znajdowaæ siê za u¿ytkownikiem.
Kabel elektryczny musi byæ odprowadzony w kierunku od ty³u no¿yc do ¿ywop³otu.
Nale¿y stosowaæ tylko oryginalne czêœci zamiennych.
Nie nale¿y przeci¹¿aæ no¿yc do ¿ywop³otu. No¿yce pracuj¹ prawid³owo i bezpiecznie w 
pewnym, okreœlonym zakresie obci¹¿eñ.
Do ciê¿kich prac nie nale¿y stosowaæ no¿yc do ¿ywop³otu niskonapiêciowych.
Kabel nale¿y u¿ywaæ tylko w celu, do jakiego zosta³ przystosowany. Nigdy nie nale¿y 
przenosiæ no¿yc do ¿ywop³otu  trzymaj¹c j¹ za przy³¹czony kabel. W celu od³¹czenia kabla z 
wtyczki nie nale¿y go poci¹gaæ. Kabel nale¿y chroniæ przed  ostrymi krawêdziami.
Na zewn¹trz pomieszczeñ nale¿y zawsze stosowaæ listwê z gniazdkami.
PRZYGOTOWANIE DO PRACY PRZED URUCHOMIENIEM
Napiêcie pr¹du powinno byæ takie, jak wskazano na tabliczce znamionowej (patrz dzia³ 
"Zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem"). Przed rozpoczêciem pracy nale¿y upewniæ siê, ¿e 
urz¹dzenie dzia³a poprawnie oraz ¿e jest bezpieczna w u¿ytkowaniu.W³¹cz i wy³¹cz 
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ZABEZPIECZENIE PRZED PRZECI¥¯ENIEM

STOSOWANIE PRZED£U¯ACZA
Nale¿y u¿ywaæ tylko przed³u¿aczy przeznaczonych do u¿ytku na zewn¹trz pomieszczeñ. 
Przekrój kabla powinien wynosiæ co najmniej 2,5 mm (maksymalna d³ugoœæ kabla: 25 m.).
Dopasowaæ przy³¹cze pilarki do przed³u¿acza wprowadzaj¹c go do podwieszenia kabla  
znajduj¹cego siê w pokrywie. Przed³u¿acz o d³ugoœci powy¿ej 25 metrów spowoduje obni¿enie 
wydajnoœci no¿yc.

W£¥CZANIE I WY£¥CZANIE  NO¯YC DO ̄ YWOP£OTU
UWAGA! NALE¯Y PAMIÊTAÆ, I¯ OSTRZA PRZED PRAC¥ POWINNY 

BYÆ DOBRZE NAOLIWIONE.
Po naciœniêciu przycisku rys.1 pkt 3, nale¿y nacisn¹æ w³¹cznik pkt. 4 -urz¹dzenie 
zostanie uruchomione. Wy³¹czenie nastêpuje natychmiast po zwolnieniu, 
któregokolwiek z przycisków.  

OSTRZENIE NO¯YC DO ̄ YWOP£OTU 
Przed wykonanie wszelkich prac konserwacyjnych, no¿yce nale¿y zawsze od³¹czyæ od 
zasilania!
Zawsze zak³adaæ rêkawice ochronne!
Ostrzenie 
Prowadziæ pilnik lub ostrza³kê pod k¹tem  
45 stopni w stosunku do p³aszczyzny 

Instalacja elektryczna, do której pod³¹czone s¹ no¿yce do ¿ywop³otu powinna byæ wyposa¿ona 
w wy³¹cznik nadmiarowo-pr¹dowy z nastawem zgodnym z tabliczk¹ znamionow¹ urz¹dzenia 
(2,8 A)Zabezpieczy to przed przeci¹¿eniem a w konsekwencji przed spaleniem silnika no¿yc.
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1. Listwa tn¹ca 6.  Uchwyt tylny 
2. Przedni uchwyt 7. Silnik elektryczny
3. Blokada w³¹cznika 8. Os³ona
4. W³¹cznik g³ówny 9.   Uchwyt kabla 
5.  Kabel zasilaj¹cy 
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Rys.2

Rys.3

Monta¿

Rys. 1

1

2

5
7

28
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4
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