
SAWAWAY™
AKUMULÁTOROVÁ RUČNÁ PÍLA

KOMPONENTY:

1. REŤAZ
2. ČEPEĽ
3. KRYT
4. PODLOŽKA
5. KĽÚČ
6. BATÉRIA
7. ZAPÍNAČ / VYPÍNAČ

** Pred prvým použitím nabite batérie (6), pomocou dodanej nabíjačky.

1. Reťaz (1) umiestnite na čepeľ (2) píly, ako je znázornené na fotografii.

NÁVOD NA POUŽITIE:



2. Umiestnite  list reťaze na pílu.

    Ak je to potrebné, utiahnite alebo uvoľnite reťaz pomocou dodávaného skrutkovača.

3. Nainštalujte kryt (3) a podložku (4) a utiahnite ju dodaným kľúčom (5).

4. Vložte nabitú batériu (6), stlačte tlačidlo pre zapnutie / vypnutie prístroja (7) a začnite rezať.



** Pred nabíjaním sa uistite, že povrch, ktorý sa chystáte nabíjať, je suchý a čistý.
** Počas nabíjania nestláčajte tlačidlo zapnutia / vypnutia.

1. Stlačte červené tlačidlo a vyberte batériu zo zariadenia. 

2. Batériu nabite dodanou nabíjačkou. Počas nabíjania svieti červená kontrolka. Približne po 2 hodinách sa 
objaví zelené svetlo - batéria je nabitá.

3. Vložte batériu do pílky.

NABÍJANIE BATÉRIE:



• Reťaz očistite suchou handričkou.
• Nečistite prístroj vodou, alebo inými dráždivými látkami.
• Ak spotrebič používate nepretržite niekoľko hodín, otvorte veko a odstráňte prachové zvyšky a zvyšky 

dreva.

ČISTENIE A ÚDRŽBA:

TECHNICKÉ VLASTNOSTI:

MODEL SAWAWAY
YS-610 21V

NAPÄTIE 21V

HRÚBKA REZU 60mm

BATÉRIA Li-ion

1.5-3.0/2.0-4.0

NABÍJACIE NAPÄTIE 100-240V AC, 50-60Hz

VÝSTUPNÉ NAPÄTIE DC 21

HMOTNOSŤ ZARIADENIA
(BEZ BATÉRIE) 0,7kg

TYP

KAPACITA



• Pred použitím si prečítajte pokyny a odložte si ich pre ďalšie použitie. Nedodržanie pokynov môže mať 
za následok zranenie osôb alebo poškodenie zariadenia.

• Toto zariadenie nie je hračka. Deti by sa s výrobkom nemali hrať.
• Deti, osoby so zníženými fyzickými, mentálnymi a zmyslovými schopnosťami a neskúsené osoby by mali 

výrobok používať pod vedením mentora alebo v prítomnosti dospelej osoby.
• Zariadenie bude pracovať najoptimálnejšie pri strihaní konárov do 6 cm.
• Nevystavujte prístroj otvorenému ohňu, horúcim povrchom alebo iným vysoko horľavým materiálom.
• Výrobok neponárajte do vody alebo iných tekutín.
• Nedotýkajte sa produktu a zásuvky mokrými alebo vlhkými rukami.
• Nevyťahujte napájací kábel priamo zo zásuvky, ale držte ho za zástrčku.
• Neohýbajte a neinštalujte napájací kábel na ostré povrchy.
• Používajte iba diely dodané so zariadením.
• Nepoužívajte výrobok, ak spozorujete viditeľné poškodenie.
• Počas používania sa vyžaduje opatrnosť. Noste vhodné ochranné prostriedky a udržujte ruku vo vzdiale-

nosti najmenej 15 cm od zariadenia, aby ste sa neporanili.
• Keď skončíte s prácou, stlačte vypínač a vyberte batériu zo zariadenia.

Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické náradie
UPOZORNENIA

Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny, náčrty a technické údaje, ktorými je toto elektrické 
náradie vybavené. Nedodržanie nižšie uvedených pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, 
požiar a / alebo vážne zranenie.
Uložte si všetky bezpečnostné pokyny pre budúce použitie.
Pojem „elektrické náradie“ používaný v bezpečnostných pokynoch označuje elektrické náradie, ktoré je pripojené 
k sieti (pomocou napájacieho kábla) alebo elektrické náradie napájané z batérie (bez napájacieho kábla).

Bezpečnosť na pracovisku 
• Pracovisko by malo byť vždy čisté a dobre osvetlené. Neporiadok alebo neosvetlené pracovné 

povrchy môžu byť príčinou nehôd.
• Nepoužívajte elektrické náradie vo výbušnom prostredí obsahujúcom horľavé kvapaliny, 

plyny a prach. Elektrické náradie produkuje iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo dym.
• Pri používaní elektrického náradia držte deti a iné osoby mimo dosahu. V prípade poruchy 

môžete stratiť kontrolu nad elektrickým náradím.

Elektrická bezpečnosť
• Vyhnite sa fyzickému kontaktu s uzemnenými povrchmi, ako sú potrubia, ohrievače, rúry, 

alebo chladničky. V prípade, že je vaše telo uzemnené, zvyšuje sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
• Nevystavujte elektrické náradie dažďu, alebo vlhkosti. Vniknutie vody do elektrického náradia 

spôsobuje zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.

BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA:



Osobná bezpečnosť 
• Dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s elektrickým náradím zaobchádzajte opatrne. 

Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu, alebo 
liekov. Chvíľka nepozornosti pri používaní nástroja môže spôsobiť vážne zranenie.

• Používajte osobné ochranné prostriedky a vždy noste ochranné okuliare. Používanie osobných 
ochranných prostriedkov, napr. V závislosti od typu a použitia elektrického náradia znižuje prachová maska, 
protišmyková ochranná obuv, ochranná prilba, alebo ochrana sluchu riziko poranenia.

• Dávajte pozor, aby ste zariadenie náhodne nezapli. Pred pripojením, zdvíhaním, alebo pre-
nášaním elektrického náradia k napájaciemu zdroju a / alebo batérii sa uistite, že je

• vypnuté. Ak budete mať pri prenášaní náradia prst na vypínači, alebo zapnutý nástroj zapojený do elektric-
kej siete, môže dôjsť k nehode.

• Pred zapnutím náradia vyberte nastavovací nástroj alebo skrutkovač. Nástroj alebo kľúč 
umiestnený v rotujúcej časti elektrického náradia môže spôsobiť zranenie.

• Nástroj alebo kľúč umiestnený v rotujúcej časti elektrického náradia môže spôsobiť zrane-
nie. Takto môžete lepšie ovládať elektrické náradie v neočakávanej situácii.

• Noste vhodný odev. Nenoste voľné oblečenie ani visiace šperky. Uistite sa, že vaše vlasy a 
oblečenie nie sú v blízkosti pohyblivých častí. Voľný odev, visiace šperky, alebo dlhé vlasy sa môžu 
zachytiť.

• Nenechajte sa zmyliť pocitu falošnej bezpečnosti a nezanedbávajte bezpečnostné predpi-
sy týkajúce sa elektrického náradia, aj keď ste prácu s náradím po opakovanom použití už 
zvládli. Neopatrná manipulácia môže v zlomku sekundy viesť k vážnym zraneniam. 

Používanie elektrického náradia a manipulácia s ním
• Nepreťažujte elektrické náradie. Na svoju prácu preto používajte vhodné elektrické nára-

die. So správnymi nástrojmi budete v danej oblasti pracovať lepšie a bezpečnejšie.
• Nepoužívajte nástroje s chybným spínačom. Elektrické náradie, ktoré sa už nedá zapnúť ani vypnúť, 

je nebezpečné a musí byť opravené.
• PPred nastavovaním zariadenia, výmenou upínacieho nástroja alebo likvidáciou náradia 

odpojte a / alebo vyberte vymeniteľnú batériu. Vykonajte tieto opatrenia, aby ste zabránili nekon-
trolovateľnému zapnutiu náradia.

• Nepoužívané elektrické náradie uchovávajte mimo dosahu detí. Nedovoľte, aby nástroj po-
užívali osoby, ktoré nie sú oboznámené s jeho fungovaním alebo ktoré si neprečítali tieto 
pokyny. Elektrické náradie je v rukách neskúseného používateľa nebezpečné.

• Udržujte dobrý stav silových a upínacích nástrojov. Skontrolujte, či pohyblivé časti fungujú 
hladko a či sú diely zlomené alebo poškodené, čo má vplyv na činnosť nástroja. Poškodené 
diely by mal opraviť elektrikár. Mnoho nehôd je spôsobených zle udržiavaným náradím.

• Rezné diely udržujte ostré a čisté. Dobre udržiavané rezné časti s ostrými hranami sa menej zasekáva-
jú a ľahšie sa vedú.

• Elektrické náradie, upínacie nástroje atď. používať podľa týchto pokynov. Pritom berte do 
úvahy pracovné podmienky a prácu, ktorú robíte. Používanie elektrického náradia na iné účely, než 
na ktoré je určené, môže viesť k nebezpečným situáciám.

• Rukoväte a povrchy držadiel by mali byť suché, čisté, bez oleja a tuku. Posuvné držadlá a 
povrchy držadiel nezabezpečujú bezpečnú manipuláciu a ovládanie elektrického náradia v nepredvídaných 
situáciách.



Použitie a manipulácia s akumulátorovým náradím
• Batérie vždy nabíjajte nabíjačkami odporúčanými výrobcom. Ak je batéria nabitá nabíjačkou 

vhodnou pre iný typ batérie, existuje riziko požiaru.
• V elektrickom náradí preto používajte iba určené batérie. Použitie iných batérií môže spôsobiť 

zranenie a riziko požiaru.
• Nepoužívané batérie neskladujte v blízkosti kancelárskych sponiek, mincí, kľúčov, klincov, 

skrutiek alebo iných malých kovových predmetov, ktoré by mohli spôsobiť premostenie 
kontaktov. Skratovanie kontaktov batérie môže spôsobiť popáleniny alebo požiar.

• V prípade nesprávneho použitia môže z batérie vytiecť kvapalina. Dávajte si pozor, aby ste 
sa s ňou nedostali do kontaktu. V prípade náhodného kontaktu opláchnite miesto vodou. 
Ak sa vám tekutina dostane do očí, vyhľadajte lekársku pomoc. Vytekajúca tekutina môže 
podráždiť pokožku alebo spôsobiť popáleniny.

• Nepoužívajte poškodené alebo zmenené batérie. Ich činnosť môže byť nepredvídateľná a môže 
spôsobiť požiar, výbuch, alebo riziko zranenia.

• Batériu nikdy nevystavujte ohňu alebo nadmernému teplu. Požiar alebo teploty nad 130 ° C 
môžu spôsobiť výbuch.

• Dodržujte všetky pokyny pre nabíjanie a nikdy nenabíjajte batériu alebo akumulátorové 
náradie pri teplotách mimo špecifikovaný teplotný rozsah. V opačnom prípade môže dôjsť k po-
škodeniu batérie a zvýšenému riziku požiaru.

Servis
• Elektrické náradie smie opravovať iba kvalifikovaný technik a iba originálne náhradné diely.

Zaistíte tak, aby bolo vaše elektrické náradie vždy v bezpečí.   
• Na poškodených batériách nikdy nevykonávajte údržbu. Akúkoľvek údržbu batérií môže vykoná-

vať iba predajca alebo autorizované servisné stredisko.

Bezpečnostné pokyny pre reťazové píly 
1. Všeobecné bezpečnostné pokyny pre reťazové píly:
• Dávajte pozor, aby sa časti tela nedostali bližšie k reťazi, keď píla pracuje. Pred zapnutím 

píly sa uistite, že sa reťaz ničoho nedotýka. Pri práci s motorovou pílou môže aj chvíľka nepozornos-
ti spôsobiť, že reťaz zachytí odev alebo časti tela.

• Zadnú rukoväť reťazovej píly držte vždy pravou rukou a prednú rukoväť ľavou. Držanie píly 
hore nohami zvyšuje riziko poranenia, preto by ste nikdy nemali používať taký úchop.

• Pílu držte iba za izolované rukoväte, pretože pri pílení môžete naraziť na skryté elektrické 
vedenie. Kontakt píly so živým elektrickým vedením môže tiež nabiť kovové časti zariadenia a spôsobiť úraz 
elektrickým prúdom.

• Používajte ochranu očí. Odporúčame tiež používať ochranu sluchu, hlavy, rúk, kolien a 
nôh. Vhodný ochranný odev znižuje riziko poranenia odletujúcimi pilinami a náhodného kontaktu s reťazou.

• Nepoužívajte reťazovú pílu, ak ste na strome, rebríku, streche, alebo na nestabilnom po-
vrchu. Práca v takýchto podmienkach predstavuje vážne riziko poranenia.

• Vždy sa uistite, že stojíte pevne na zemi, a reťazovú pílu používajte iba vtedy, ak stojíte na 
pevnom, bezpečnom a rovnom povrchu. Klzký povrch alebo nestabilná základňa môžu spôsobiť stratu 
rovnováhy alebo stratu kontroly nad reťazovou pílou.

• Pri prerezávaní vetiev, ktoré sú napnuté, majte na pamäti, že odseknutá vetva môže od-
skočiť. Keď sa v drevených vláknach uvoľní napätie, napätá vetva môže zasiahnuť užívateľa a / alebo spôsobiť 
stratu kontroly nad reťazovou pílou.

• Pri rezaní podrastu a mladých stromov buďte mimoriadne opatrní. Tenký materiál sa môže 
zachytiť o pílu a udrieť Vás, alebo Vás vyviesť z rovnováhy.



• Reťazovú pílu odoberajte prednou rukoväťou a reťazou smerom od tela. Pri prenášaní ale-
bo skladovaní reťazovej píly vždy nainštalujte ochranný kryt. Starostlivá manipulácia s reťazovou 
pílou znižuje možnosť náhodného kontaktu počas prevádzky píly.

• Pri mazaní, napínaní reťaze a výmene vodidiel a reťazí postupujte podľa pokynov. Nespráv-
ne napnutá alebo namazaná reťaz môže zlomiť, alebo zvýšiť riziko protiútoku.

• Pílte iba drevo. Reťazovú pílu nepoužívajte na účely, na ktoré nie je určená. Príklad: Ne-
používajte reťazovú pílu na rezanie kovových, plastových, murovaných alebo nedrevených 
stavebných materiálov. Nesprávne používanie reťazovej píly môže predstavovať nebezpečenstvo.

• Táto reťazová píla nie je vhodná na výrub stromov. Používanie reťazovej píly na účely, na ktoré nie 
je určené, môže spôsobiť vážne zranenie používateľovi alebo iným osobám.

2. Vzroki in preprečevanje protiudarca:
Uder môže nastať vtedy, keď sa špička vodítka dotkne predmetu, alebo keď sa drevo ohne a reťaz píly sa pri re-
zaní zasekne. Kontakt so špičkou autobusu môže v niektorých prípadoch spôsobiť aj neočakávaný odraz, pričom 
autobus zasiahne smerom hore a v smere na používateľa. Ak sa reťaz píly zasekne na hornom okraji vodítka, 
vodítko sa môže rýchlo odraziť späť v smere používateľa. Akákoľvek taká reakcia môže spôsobiť, že stratíte kon-
trolu nad pílou a môže tiež spôsobiť vážne zranenie. Nespoliehajte sa len na bezpečnostné zariadenia zabudované 
v reťazovej píle. Ako používateľ reťazovej píly musíte vykonať rôzne opatrenia, aby bola vaša práca bez nehôd a 
zranení. Protiútok je výsledkom nesprávneho alebo nesprávneho použitia reťazovej píly. Môžete tomu zabrániť 
vykonaním rôznych opatrení, ktoré sú popísané nižšie:
• Držte pílu pevne oboma rukami a držte palce a prsty okolo držadla píly. Umiestnite telo a 

paže do polohy, v ktorej odoláte silám spätného rázu. Prijatím vhodných opatrení môže užívateľ 
ovládať silu protiútoku. Reťazovú pílu by ste nemali nikdy zhodiť.

• Uistite sa, že vaše telo nie je v neprirodzenej polohe a nikdy nesmiete rezať nad výšku ra-
mien. Vyhnete sa tak náhodnému kontaktu s hrotom vodítka a budete mať aj lepšiu kontrolu nad reťazovou 
pílou v nečakaných situáciách.

• Vždy používajte náhradné vodidlá a reťaze odporúčané výrobcom. Nesprávne vymenené vozidlá 
a reťaz môžu viesť k pretrhnutiu reťaze a / alebo k.uderu.

• Pri brúsení a údržbe reťaze postupujte podľa pokynov výrobcu. Príliš nízke nastavenie obmedzo-
vača hĺbky zvyšuje pravdepodobnosť protiútoku.

Všeobecné bezpečnostné pokyny pre reťazové píly  
• Pri vyberaní, skladovaní alebo údržbe materiálu z píly dodržujte všetky príslušné pokyny. 

Uistite sa, že je vypínač vypnutý a že je zo zariadenia vybratá batéria. Neočakávané spuste-
nie reťazovej píly počas odstraňovania materiálu z píly alebo pri údržbárskych prácach môže spôsobiť vážne 
zranenie.

• Reťazové píly sú potenciálne nebezpečné nástroje. Náhodné používanie motorovej píly má často za následok 
stratu končatín alebo smrť.

• Nielen samotná reťazová píla predstavuje riziko. Padajúce konáre, koruny stromov a váľajúce sa kmene môžu 
byť smrteľné. Choré alebo zhnité drevo predstavuje ďalšie riziká.

• Posúďte svoju schopnosť vykonávať túto úlohu. V prípade pochybností prenechajte prácu odbornému lesné-
mu robotníkovi.

• Ak váš stroj spadne, je silne zasiahnutý alebo neobvykle vibruje, okamžite ho zastavte a skontrolujte, či nie je 
poškodený, a vyhľadajte príčinu vibrácií.

• Akékoľvek poškodenie musí byť opravené alebo nahradené servisným dielom.

Nebezpečné kvôli elektromagnetickému poľu.
• Magnetické pole generované počas prevádzky zariadenia môže za určitých podmienok ovplyvniť aktívne a 

pasívne lekárske implantáty. 
• Pred prácou s výrobkom sa poraďte so svojim lekárom alebo výrobcom lekárskeho implantátu.



Nebezpečenstvo od prachu k nebezpečným materiálom.
• Nespracovávame nebezpečné materiály. Prach z rôznych druhov dreva a rôznych plastov môže byť karcino-

génny.
• Používajte ochranu dýchania.

Poškodenie sluchu a zdravotné problémy.
Ak sa prístroj používa dlhší čas, existuje riziko poškodenia sluchu a zdravotných problémov vyplývajúcich z vibrá-
cií dlane.
• Používajte ochranu sluchu.  
• Používajte rukavice tlmiace vibrácie.

Riziko poranenia v dôsledku nesprávneho používania zariadenia.
• Používajte iba ostré a dokonalé pílové reťaze. Poškodené alebo tupé reťaze ihneď vymeňte.
• Obrobok opatrne upnite.
Pri manipulácii s reťazovou pílou existuje niekoľko typov nebezpečenstiev.
• Zariadenie môže súčasne ovládať iba jedna osoba. Zaistite, aby sa v pracovnej oblasti nenachádzali žiadne 

ďalšie osoby.
• Nikdy nerežte nad záchytnou doskou ani pod bezpečnostným strmeňom.

Zvládanie
• Pílenie nezačínajte, ak je reťaz už v kontakte s obrobkom alebo v obrobku alebo môže naraziť do predmetu.
• Nenaviazaný materiál pred pílením upnite. Nepodporujte materiál rukou ani nohou. Hrozí protiútok.
• Pri rezaní rezaného a tenkého dreva vždy používajte zaistené lôžko, napríklad kozu na pílenie. Drevo, ktoré 

ste videli, nesmie byť pri pílení naukladané na seba.
• Odstráňte cudzie predmety, ako sú klince, skrutky atď.
• Pri strihaní napnutých konárov hrozí spätná väzba.
• Ak stojíte na šikmom povrchu, uistite sa, že stojíte na svahu.
• Pri rezaní podrastu a mladých stromov buďte mimoriadne opatrní. Štíhle konáre môžu uviaznuť za reťazou a 

zasiahnuť vás alebo vás vyviesť z rovnováhy.
• Rezané drevo píľte s mimoriadnou opatrnosťou. Tresku je možné pretiahnuť reťazou.
• Keď reťaz pracuje, najskôr položte dorazovú dosku na obrobok a nechajte pílu samorezať. Ľahko zatlačte na 

pílu. Rýchlosť reťaze sa nesmie výrazne spomaliť.
• Na konci pracovného postupu pílu vypnite a vytiahnite z rezu až po zastavení. Vyhnete sa tak spätnej väzbe.
• Ochlaďte pílu tak, že ju necháte krátko bežať.
• Výrobok noste vypnutý tak, aby rukoväť smerovala od tela. Na prepravu alebo skladovanie píly musíte vždy 

nainštalovať ochranný kryt. Správna manipulácia s výrobkom znižuje pravdepodobnosť náhodného kontaktu s 
pohybujúcou sa reťazou.

Upozornenia na inštaláciu / výmenu / údržbu pílovej reťaze:
• V prípade, že niektoré diely chýbajú alebo sú poškodené, výrobok by sa nemal používať, kým nie sú odstráne-

né všetky chyby. Nedodržanie tohto varovania môže mať za následok vážne zranenie.
• Zaistite, aby bola z produktu vybratá nabíjateľná batéria
• Reťaz je ostrá.
• Pri údržbe reťaze vždy používajte rukavice.
• Po zapnutí výrobku sa rezací valec otáča a môže spôsobiť vážne zranenie.
• Pred akýmkoľvek nastavením, čistením a údržbou vyberte batériu z výrobku. 
• Pred prácou na produkte počkajte, kým sa nezastavia všetky jeho súčasti.



Upozornenia na čistenie píly:
Po zapnutí výrobku sa rezací valec otáča a môže spôsobiť vážne zranenie.
• Pred akýmkoľvek nastavením, čistením a údržbou vyberte batériu z výrobku. 
• Pred prácou na produkte počkajte, kým sa nezastavia všetky jeho súčasti.

Vyhlásenie a varovania:
Uvedené celkové hodnoty vibrácií a hodnoty emisií hluku boli namerané pomocou štandardizovanej testovacej 
metódy (EN 62841-1 / EN ISO 12100: 2010) a môžu byť použité na porovnanie s iným elektrickým náradím. 
Môžete ich použiť aj na hrubý odhad záťaže.

Hodnota vibrácií a hluku sa môže skutočne líšiť od uvedených hodnôt počas skutočného používania elektrického 
náradia, v závislosti od spôsobu a typu použitia elektrického náradia a predovšetkým od druhu obrobku.

Je potrebné zaviesť bezpečnostné opatrenia na ochranu užívateľa na základe posúdenia zaťaženia vibráciami za 
skutočných prevádzkových podmienok (berúc do úvahy všetky fázy pracovného procesu, napr. Čas, počas ktoré-
ho bol nástroj vypnutý a čas, počas ktorého bol je inak zapnutý)., ale nie je načítaný).

Zaistite, aby zaťaženie v dôsledku vibrácií a hluku bolo čo najmenšie. Medzi opatrenia na zníženie vibrácií a hluku 
patrí napríklad používanie rukavíc počas práce, obmedzenie pracovného času a používanie príslušenstva, ktoré je 
v dobrom stave.

Varovania / pokyny na vybratie zariadenia:
Odpadové zariadenie označené symbolom nesmie byť likvidované spolu s bežným 
komunálnym odpadom.
Podľa smernice 2012/19 / EU musí byť zariadenie po skončení životnosti zlikvidované na vhodnom 
zbernom mieste. Pritom sa rozumie, že použité v zariadení, odobraté na recykláciu a zabránenie 
nepriaznivým vplyvom na životné prostredie. Zlikvidujte svoj starý spotrebič na zbernom mieste 
elektrického odpadu alebo v recyklačnom stredisku. Bližšie informácie získate od miestnej zbernej 
spoločnosti alebo miestneho úradu.

Batérie a akumulátory sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! 
Ako spotrebiteľ ste zo zákona povinný zlikvidovať všetky batérie a akumulátory, či už obsahujú škod-
livé látky * alebo nie, na zbernom mieste vo vašej obci / časti mesta alebo v obchode, ktorý chcete 
zlikvidovať v ekologickom prostredí. spôsobom. Zlikvidujte celý výrobok (s batériou) na zberné 
miesto a iba vtedy, keď je vybitý!
* označené nasledujúcimi kódmi: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo

Správna likvidácia odpadu
ymbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami na vašom výrobku alebo na jeho obale znamená, že s týmto 
výrobkom sa v EÚ nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Zabezpečením správnej likvidácie tohto 
produktu pomôžete zabrániť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by 
mohli byť spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s týmto výrobkom. Recyklačné materiály pomáhajú chrániť 
prírodu a prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu získate od miestneho občianske-
ho úradu, služby likvidácie domového odpadu alebo v obchode, kde ste produkt zakúpili. Vyhlásenie výrobcu, že 
výrobok spĺňa požiadavky uplatniteľných smerníc EÚ.



Názov produktu: Sawaway, akumulátorová ručná píla
Použitie: Bezdrôtový ručný nástroj na rezanie konárov.
Model: F001
Výrobca: Ninbo Senle Hardware Co., Ltd.
Dovozca: Megasplet d.o.o., Gmajna 7, Trzin, Slovinsko


