
















CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit erklären wir, dass die im Folgenden beschriebene Maschine den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und 
Gesundheitsanforderungen der aufgeführten EU-Richtlinien sowohl in ihrer grundlegenden Konstruktion als auch in der von 
uns in Verkehr gebrachten Ausführung entspricht.

Produkt: Circular Saw 1400W
Marke: Blaupunkt
Modell: BP3590

Entspricht den folgenden europäischen Richtlinien und harmonisierten Normen:
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU
EN 62841-1: 2015
EN 62841-2-5: 2014
EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 2015
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013
Measured sound power level: 89 dB (A) 
Guaranteed sound power level: 100 dB(A)
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Bevollmächtigter Vertreter:
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CE DECLARATION OF CONFORMITY
We hereby declare that the machine described below complies with the relevant basic safety and health requirements of the 
listed EU Directives, both in its basic design and construction as well as in the version put into circulation by us.

Product: Circular Saw 1400W
Brand: Blaupunkt
Model: BP3590

Is in conformity with the following European Directives and harmonized standards:
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU
EN 62841-1: 2015
EN 62841-2-5: 2014
EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 2015
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013

Measured sound power level: 89 dB (A) 
Guaranteed sound power level: 100 dB(A)

30-Apr-18
Authorized Representative:
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
Por la presente declaramos que la máquina que se describe a continuación cumple con los requisitos básicos de seguridad y 
salud de las directivas de la UE que figuran en la lista, tanto en su diseño y construcción básicos como en la versión que 
hemos puesto en circulación.

Product: Circular Saw 1400W
Brand: Blaupunkt
Model: BP3590

Cumple con las siguientes Directivas y normas armonizadas:
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU
EN 62841-1: 2015
EN 62841-2-5: 2014
EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 2015
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013
Nivel de potencia acústica medido: 89 dB (A) 
Nivel de potencia acústica garantizado: 100 dB(A)

30-Apr-18
Representante autorizado:



3

















DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA CE
Declaramos que a máquina descrita abaixo está em conformidade com os requisitos básicos de segurança e saúde relevantes 
das Diretivas da UE listadas, tanto em seu projeto básico e construção, quanto na versão posta em circulação por nós.

Product: Circular Saw 1400W
Brand: Blaupunkt
Model: BP3590

Está em conformidade com as seguintes Directivas e normas harmonizadas:
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU
EN 62841-1: 2015
EN 62841-2-5: 2014
EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 2015
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013

Livello misurato di Potenza sonora: 89 dB (A) 
Livello garantito di Potenza sonora: 100 dB(A)

30-Apr-18
Representante autorizado:
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Deklaracja zgodności CE
Niniejszym oświadczamy, że opisana poniżej maszyna spełnia odpowiednie wymagania bezpieczeństwa wymienionych
dyrektyw UE, zarówno w zakresie jej podstawowego projektu i konstrukcji, jak i wersji wprowadzonej przez nas do obrotu.

Produkt: Circular Saw 1400W
Marka: Blaupunkt
Model: BP3590

Jest zgodny z następującymi dyrektywami europejskimi i normami zharmonizowanymi:
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU
EN 62841-1: 2015
EN 62841-2-5: 2014
EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 2015
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013
Livello misurato di Potenza sonora: 89 dB (A) 
Livello garantito di Potenza sonora: 100 dB(A)

 

30-Apr-18
Upoważniony przedstawiciel:



GWARANCJA

Produkt objęto 3-letnią gwarancją na wady fabryczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Okres ważności gwarancji rozpoczyna 
się z dniem pierwszego zakupu produktu, wskazanym na dowodzie sprzedaży. Gwarancji udziela się wyłącznie na wady fabryczne 
(wykonania) produktu.
Zakres gwarancji udzielonej na produkt obejmuje wyłącznie wady fabryczne (wykonania). Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i 
wad produktu powstałych na skutek: użytkowania produktu – lub obchodzenia się z nim – w nieprawidłowy sposób, w tym 
upuszczania na ziemię, niewłaściwych warunków przewozu, zasilania ze źródeł elektrycznych o parametrach odmiennych od jego 
wartości znamionowych, podanych w podręczniku użytkowania, wkładania ciał obcych do wnętrza produktu czy normalnego 
zużycia części składowych produktu, w tym wykonanych z tworzyw sztucznych (np. przycisków, zaślepek, rękojeści, blokad, 
izolacji przewodów, itp.) lub metalu (np. żył przewodów, silników elektrycznych, itd.).
Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń produktu spowodowanych czynnikami tzw. siły wyższej, w tym wyładowaniami 
atmosferycznymi, powodzią (zalaniem), naturalnym utlenianiem się części składowych, działaniem wilgoci, itd. Gwarancję 
unieważnia się, w przypadku, gdy użytkownik zwróci na reklamacji produkt z wadami, które producent uzna za wynik niewłaściwe-
go użytkowania produktu lub obchodzenia się z nim, użytkowania produktu w celach zawodowych, lub użytkowania produktu w 
sposób niezgodny z jego przeznaczeniem (które określono ściśle w podręczniku użytkowania). Gwarancję unieważnia się, jeżeli 
producent stwierdzi, że produkt nosi ślady ingerencji lub napraw wykonanych przez osoby nieupoważnione przez firmę 
Blaupunkt do prowadzenia tych czynności. Warunkiem ważności gwarancji udzielonej na produkt jest ważny dowód jego 
sprzedaży oraz prawidłowo wypełniona KARTA GWARANCYJNA wydana wraz z towarem.
Gwarant określony w Karcie Gwarancyjnej zobowiązuję się do wykonania świadczeń gwarancyjnych wyłącznie dla urządzeń 
wprowadzonych na rynek Polski przez Gwaranta w okresie ważności gwarancji w autoryzowanym serwisie na terenie Polski
(serwis@bp-tools.pl).
Nabywca, który znajduję się poza terenem Polski, ponosi koszt i ryzyko transportu produktu reklamowanego na gwarancji do 
wskazanego autoryzowanego serwisu Blaupunkt na terenie Polski. Pozostałe szczegóły na temat gwarancji zawarte są w odrębnej 
KARCIE GWARANCYJNEJ.
Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.
ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

Importer: w imieniu firmy BLAUPUNKT
EPM Machines Polska Sp. z o.o.
Al. Okulickiego 20
35-222 Rzeszów, POLSKA
kontakt: www.bp-tools.pl
e-mail: serwis@bp-tools.pl

















Déclaration CE de conformité
Déclarons par la présente que la machine décrite ci-dessous est conforme à la sécurité et exigences en matière de santé
des directives de l’EU les sociétés cotées, tous les deux sur votre base de conception et de construction ainsi que dans la
version mis en circulation par nos soins.

Produit : Circular Saw 1400W
Marque : Blaupunkt
Modèle : BP3590

Conforme aux directives européennes et normes harmonisées :
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU
EN 62841-1 : 2015
EN 62841-2-5 : 2014
EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 2015
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013

Niveau de puissance acoustique mesuré : 89 dB (A)
 Niveau de puissance acoustique garanti : 100 dB(A)

30-Apr-18
Représentant autorisé:
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
Con la presente dichiariamo che la macchina descritta di seguito è conforme ai requisiti di sicurezza e salute di base delle 
direttive UE elencate, sia nella sua progettazione di base e nella costruzione che nella versione messa in circolazione da noi.

Prodotto: Circular Saw 1400W
Marca: Blaupunkt
Modello: BP3590

È conforme alle seguenti direttive europee e normative armonizzate:
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU
EN 62841-1: 2015
EN 62841-2-5: 2014
EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 2015
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013
Livello misurato di Potenza sonora: 89 dB (A) 
Livello garantito di Potenza sonora: 100 dB(A)

30-Apr-18
Rappresentante autorizzato
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Published by: SKN LATAM S/A


