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FI - Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Jos jokin on epäselvää, ota välittömästi yhteys lähimpään 
asiakaspalvelupisteeseemme (yhteystiedot ks. viimeinen sivu). 
Tämän dokumentin sisältöä ei saa kopioida, välittää edelleen eikä levittää missään muodossa, kokonaan tai osittain, ilman 
valmistajan kirjallista lupaa.
Alkuperäisenä käyttöohjeena pidetään ainoastaan saksankielistä versiota. Kaikkia muita kieliä on pidettävä alkuperäisen 
käyttöohjeen käännöksinä.
Valmistaja ei ota vastuuta käännösvirheistä.

Lue kaikki työkalua koskevat turvallisuusohjeet ja määräykset. (Doc.-Nr. 00033088) -  
Turvallisuusohjeiden ja määräysten laiminlyöminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavia vammoja. 
Säilytä kaikki turvallisuusohjeet ja määräykset tulevaa käyttöä varten.

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on laitteen mukana. 

IS - Lestu notkunarleiðbeiningarnar vandlega áður en varan er tekin í notkun. Ef eitthvað er óljóst, vinsamlegast hafðu strax 
samband við næsta þjónustuver okkar (sjá upplýsingar um bakhliðina). 
Efni þessa skjals má ekki afrita, miðla eða dreifa á nokkurn hátt, í heild eða að hluta, án skriflegs samþykkis framleiðanda fyrirfram.
Aðeins þýska útgáfan gildir sem upprunalegu notkunarleiðbeiningarnar. Líta á öll önnur tungumál sem þýðingar á upprunalegu 
notkunarleiðbeiningunum.
Framleiðandinn tekur enga ábyrgð á þýðingarvillum.

Lesið vandlega allar öryggisleiðbeiningar og ábendingar (Doc–Nr. 00033088) – Hætta er á slysum vegna 
raflosts og bruna eða alvarlegum slysum ef ekki er farið eftir öryggisleiðbeiningunum og ábendingunum.  

Geymið allar öryggisleiðbeiningar og ábendingar til síðari nota.

EB-samræmisyfirlýsing
EB-samræmisyfirlýsingin fylgir tækinu. 

PL - Przed uruchomieniem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania. W razie niejasności prosimy niezwłocznie 
skontaktować się z naszym najbliższym punktem obsługi klienta (informacje patrz ostatnia strona). 
Treść niniejszego dokumentu nie może być powielana, rozpowszechniana i udostępniana w żadnej formie, w całości ani we 
fragmentach, bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody producenta.
Oryginalną instrukcją użytkowania jest wersja niemiecka. Wszystkie inne wersje językowe należy traktować jako tłumaczenie 
oryginalnej instrukcji użytkowania.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniu.

Należy przeczytać wszystkie wskazówki bezpieczeństwa i instrukcje użytkowania narzędzia. 
(Nr dok. 00033088) – Zaniedbania w przestrzeganiu wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz instrukcji mogą 
doprowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń.  
Wszystkie wskazówki bezpieczeństwa i instrukcje należy zachować na przyszłość.

Deklaracja zgodności WE
Deklaracja zgodności WE jest dołączona do urządzenia. 

HU - A termék üzembe helyezése előtt alaposan olvassa végig az üzemeltetési útmutatót. Ha valami nem világos, haladéktalanul 
forduljon a legközelebbi vevőszolgálati pontunkhoz (információ az utolsó oldalon). 
A dokumentum tartalmát vagy annak egy részét a gyártó előzetes írásos engedélye nélkül semmilyen formában nem szabad 
sokszorosítani, továbbadni vagy terjeszteni.
Eredeti üzemeltetési útmutatónak kizárólag a német változat számít. Minden más nyelv az eredeti üzemeltetési útmutató 
fordításának tekintendő.
Fordítási hibákért a gyártó nem vállal felelősséget.

Olvassa el a szerszámra vonatkozó összes biztonsági előírást és utasítást. (Dok.sz. 00033088) – A 
biztonsági előírások és utasítások betartásának elmulasztása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérüléseket okozhat.  
Őrizze meg az összes biztonsági előírást és utasítást későbbi felhasználás céljából.

EK-megfelelőségi nyilatkozat
A készülékhez mellékeltük az EK-megfelelőségi nyilatkozatot. ET
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SK - Pred uvedením výrobku do prevádzky si poriadne prečítajte návod na prevádzku. Ak by došlo k nejasnostiam, obráťte sa 
neodkladne na náš najbližší zákaznícky servis (informácie si pozrite na poslednej strane obalu). 
Obsah tohto dokumentu sa bez predošlého písomného súhlasu výrobcu nesmie v žiadnej forme, ani úplne, ani sčasti, rozmnožovať, 
postupovať ani distribuovať.
Za originálny návod na prevádzku sa považuje výlučne nemecká verzia. Všetky ostatné jazyky je potrebné chápať ako preklad 
originálneho návodu na prevádzku. Za prekladové chyby nepreberá výrobca žiadnu zodpovednosť.

Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny týkajúce sa náradia. 
(Č. dok. 00033088) – Nedodržanie bezpečnostných upozornení a pokynov môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar 
a/alebo ťažké zranenia.  
Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uschovajte na budúce použitie.

Vyhlásenie o zhode ES
Vyhlásenie o zhode ES je priložené k zariadeniu. 

CS - Před uvedením výrobku do provozu si pečlivě prostudujte návod k provozu. V případě nejasností neprodleně kontaktujte naše 
nejbližší servisní středisko (informace viz zadní strana obálky). 
Bez předchozího písemného souhlasu výrobce nesmí být obsah tohoto dokumentu v jakékoli formě, vcelku ani po částech 
reprodukován, předáván nebo distribuován.
Za originální návod k provozu se považuje výhradně německá verze. Všechny ostatní jazyky se považují za překlad originálního 
návodu k provozu. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za chyby v překladu.

Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a návody pro tento přístroj.  
(Doc–Nr. 00033088) – Při nedodržování bezpečnostních pokynů a návodů může dojít k úrazu elektrickým proudem, 
požáru a/nebo vážným úrazům.  
Všechny bezpečnostní pokyny a návody uschovejte pro další použití.

Prohlášení o shodě ES
Prohlášení o shodě ES je přiloženo k zařízení. 

SL - Pred zagonom izdelka skrbno preberite navodila za uporabo. V primeru nejasnosti takoj stopite v stik z našo najbližjo službo za pomoč 
strankam (podatki so na voljo na zadnji zložljivi strani). 
Kopiranje, posredovanje ali razmnoževanje vsebine tega dokumenta v kakršni koli obliki, delno ali v celoti, ni dovoljeno brez predhodnega 
pisnega dovoljenja proizvajalca.
Za originalna navodila za uporabo velja izključno nemška različica. Različice v vseh drugih jezikih veljajo kot prevod originalnih navodil za 
uporabo.
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za napake v prevodu.

Preberite vse varnostne napotke in navodila za orodje.  
(Št. dok. 00033088) –  
Neupoštevanje varnostnih napotkov in navodil lahko povzroči električni udar, požar in/ali težje poškodbe.  
Shranite vse varnostne napotke in navodila.

Izjava ES o skladnosti
Izjava ES o skladnosti je priložena napravi. 

HR - Pažljivo pročitajte pogonske upute prije puštanja proizvoda u pogon. Ako postoje nejasnoće, odmah se obratite našoj najbližoj 
servisnoj službi (za informacije vidi zadnju stranicu ovih uputa). 
Sadržaj ovog dokumenta ne smije se reproducirati, prosljeđivati ili distribuirati u bilo kojem obliku, bilo u cijelosti ili djelomično, bez 
prethodnog pismenog odobrenja proizvođača.
Kao originalne pogonske upute vrijedi isključivo njemačka verzija. Sve druge jezike treba promatrati kao prijevod originalnih 
pogonskih uputa.
Proizvođač neće preuzeti odgovornost za pogreške u prijevodu.

Pročitajte sve sigurnosne napomene i upute za alat. (Br. dokumenta 00033088) –  
Propusti u pridržavanju sigurnosnih napomena i uputa mogu prouzročiti strujni udar, požar i/ili teške ozljede.  
Sačuvajte sigurnosne napomene i upute za buduću uporabu.

Izjava o sukladnosti EZ-a
Izjava o sukladnosti EZ-a priložena je uređaju. 
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SR - Pre puštanja u rad proizvoda pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu. U slučaju nejasnoća, odmah se obratite našem najbližem 
korisničkom centru (informacije potražite na zadnjoj strani koverte). 
Sadržaj ovog dokumenta se ne sme reprodukovati, prosleđivati ili distribuirati u bilo kom obliku, u celini ili delimično, bez prethodnog 
pismenog odobrenja proizvođača.
Kao originalno uputstvo za upotrebu primenjuje se samo nemačka verzija. Svi ostali jezici smatraju se prevodom originalnih 
uputstava za upotrebu.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za greške u prevodu.

Pažljivo pročitajte bezbednosno uputstvo i uputstva alata. (Br. dok. 00033088) –  
Nepoštovanje bezbedonosnih uputstava i saveta može uzrokovati električni udar, požar i/ili teške povrede.  
Sva bezbednosna uputstva i savete sačuvajte za ubuduće.

EZ Deklaracija o usaglašenosti
EZ deklaracija o usaglašenosti je priložena uz uređaj.

ET - Lugege kasutusjuhend enne toote kasutamist tähelepanelikult läbi. Kui teile jääb midagi ebaselgeks, pöörduge kohe lähimasse 
klienditeenindusse (vt viimase lehe pöördel). 
Selle dokumendi sisu ei tohi ilma tootja eelneva kirjaliku loata ühelgi viisil ei osaliselt ega tervikuna paljundada, edasi anda ega 
levitada.
Algupärane kasutusjuhend on saksakeelne juhend. Kõik teised keeleversioonid on algupärase kasutusjuhendi tõlked.
Tootja ei vastuta tõlkevigade eest.

Lugege kõik tööriista ohutusjuhised ja juhendid läbi. (dok-nr 00033088) –  
Ohutusjuhiste ja juhendite eiramine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju ja/või raskeid vigastusi.  
Hoidke kõik ohutusjuhised ja juhendid edaspidiseks alles.

EÜ vastavusdeklaratsioon
EÜ vastavusdeklaratsioon on seadmega kaasas. 
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Määräysten mukainen käyttö
Hydraulinen puristustyökalu PK32-F sopii sellaisten kytkentätarvikkeiden työstämiseen, joiden nimellisläpimitta on 
enintään 75 mm (*riippuu järjestelmästä; lisätietoja saat järjestelmäsi tarjoajalta).

Rétt notkun
Vökvapressutækið PK32-F er hentugt til að vinna úr tengibúnaði að hámarki 75 mm að þvermáli  
(*fer eftir kerfi; fyrir frekari upplýsingar vinsamlegast hafðu samband við kerfisveituna þína).

Użycie zgodne z przeznaczeniem
Zaciskarka hydrauliczna PK32-F służy do obróbki elementów łączących o maks. średnicy znamionowej  
75 mm (*w zależności od systemu; więcej informacji można uzyskać u dostawcy systemu).

Rendeltetésszerű használat
A PK32-F hidraulikus présszerszám alkalmas kötőanyagok megmunkálására max. 75 mm névleges átmérőig 
(*rendszerfüggő; további információkért forduljon az adott rendszer gyártójához).

Použitie v súlade s určením
Hydraulické lisovacie náradie PK32-F je vhodné na spracovanie spájacieho materiálu až po max. menovitú 
svetlosť 75 mm (* v závislosti od systému; ďalšie informácie vám sprostredkuje váš poskytovateľ systému).

Použití v souladu s určením
Hydraulické lisovací zařízení PK32-F je vhodné pro zpracování spojovacího materiálu do maximální jmenovité 
světlosti 75 mm (* v závislosti na systému; další informace získáte u svého prodejce systému).

Namenska uporaba
Hidravlično orodje za stiskanje PK32-F je primerno za obdelavo povezovalnega materiala z maks. nazivnim 
premerom 5 mm (*odvisno od sistema; za več informacij stopite v stik s ponudnikom sistema).

Propisna uporaba
Hidraulični alat za stiskanje PK32-F prikladan je za obradu spojnog materijala do maksimalnog nazivnog promjera 
od 75 mm (*ovisno o sustavu; za dodatne informacije obratite se svojem davatelju sustava).

Namenska upotreba
Hidraulični alat za stiskanje PK32-F pogodan je za obradu vezivnog materijala do maksimalnog nominalnog 
prečnika 75 mm (* u zavisnosti od sistema; za dodatne informacije obratite se svom provajderu sistema).

Otstarbekohane kasutamine
Hüdrauliline pressimistööriist PK32-F sobib 5  mm suurusega ühendusmaterjali töötlemiseks (* sõltub süsteemist, 
lisateavet saate süsteemipakkujalt).
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Tekniset tiedot  Tæknilegar upplýsingar  Dane techniczne  Műszaki adatok  Technické údaje  

Technické informace  Tehnični podatki  Tehnički podaci  Tehnički podaci  Tehnilised andmed
Nimellisvoima  Málafl  Siła znamionowa  névleges erő  

Menovitá sila  Jmenovitá síla  Nazivna sila  Nominalna snaga  

Nimijõud
32 kN

maks. iskun pituus  hám. lyftigeta  Maks. skok  max. löket  

Max. zdvih  max. zdvih  Maks. gib  maks. hod  maks. hod  

max käik
40 mm

maks. nimellisläpimitta  hám. nefnivídd  Maks. średnica 
znamionowa  max. névleges átmérő  Max. menovitá svetlosť  

max. jmenovitá světlost  Maks. nazivni premer  maks. nazivni 
promjer  maks. nominalni prečnik  max nimivahe

75 mm*

Puristusaika  Þrýstitími  Czas zaciskania  préselési idő   

Čas lisovania  Doba lisování  Čas stiskanja   

Vrijeme stiskanja  Vreme stiskanja  Pressimisaeg

6-8 s
NW108lla huoneenlämmössä  fyrir NW108 við stofuhita  dla NW108 w 
temperaturze pokojowej  NW108 szobahőmérsékleten  pre menovitú 

svetlosť 108 pri vnútornej teplote  pro NW108 při pokojové teplotě   

za NW108 pri sobni temperaturi  za nazivni promjer 108 na sobnoj 
temperaturi  za NW108 na sobnoj temperaturi   

vahega 108 ruumitemperatuuril

Käyttölämpötila  Vinnsluhitastig  Temperatura pracy   

üzemi hőmérséklet  Prevádzková teplota  Provozní teplota  

Obratovalna temperatura  Radna temperatura  Töötemperatuur
- 20°C - +50°C

Mitat  Mælingar  Wymiary  méretek  Rozmery   

Rozměry  Mere  Dimenzije  Mõõtmed 279 x 75 x 72 mm

Paino  Þyngd  Waga  súly  Hmotnosť  Hmotnost   

Teža  Težina  Kaal n.  u.þ.b.  ok.  kb.  Cca  pribl.  oko  otpr.  umbes 2,1 kg

Vaatimustenmukaisuus  Samræmi  Zgodność   

megfelelőség  Zhoda  Shoda  Skladnost   

Sukladnost  Usaglašenost  Vastavus

1.   Työkaluseloste  Verkfæralýsing  Opis narzędzia  Szerszámleírás  

Opis náradia  Popis zařízení  Opis orodja  Opis alata  Tööriista kirjeldus

1  Työkalun kiinnitys  Verkfæraupptaka  Uchwyt narzędziowy  Szerszámfoglalat   

Upnutie náradia  Držák nářadí  Sprejemni nastavek orodja  Držač alata   

Prihvat alata  Tööriistakinnitus

2  Varmistin lukituspultilla  Öryggisstöng með læsingarbolta   

Dźwignia zabezpieczająca z trzpieniem blokującym  Biztosítókar rögzítőcsappal   

Poistná páka s aretačným čapom  Pojistná páka se zajišťovacím šroubem   

Varovalni vzvod z zaskočnim sornikom  Sigurnosna poluga s blokirnim klinom   

Sigurnosna poluga i klin za zaključavanje  Kinnitushoob koos lukustuspoldiga

3 Pumpun runko  Dæluhús  Korpus  Szivattyútest  Teleso čerpadla  Těleso čerpadla   

Telo črpalke  Tijelo pumpe  Kućište pumpe  Pumbakere

4  Hydrauliikkaletkun kytkentä  Tenging fyrir vökvaslöngu  Przyłącze węża hydraulicznego  

Hidraulikatömlő csatlakozó  Prípojka na hydraulickú hadicu  Připojení pro hydraulickou hadici  

Priključek za hidravlično cev  Priključak za hidraulično crijevo  Priključak za hidraulično crevo  

Hüdraulikavooliku ühendus
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2.  Symbolit ja varoitukset  Tákn og viðvörunartilkynningar   

Symbole i wskazówki ostrzegawcze  Piktogramok és figyelmeztetések  

Symboly a výstražné upozornenia  Symboly a výstražná upozornění   

Simboli in opozorila  Simboli i upozorenja  Sümbolid ja hoiatused
HUOMAUTUS! Puristumisvaara. Työkalun käyttö voi aiheuttaa käsivammoja.  

ÁBENDINGAR! Hætta er á að klemmast á milli. Hætta er á meiðslum á höndum þegar unnið er með tækið.  

UWAGA! Niebezpieczeństwo zgniecenia. Podczas wykonywania prac przy pomocy narzędzia istnieje niebezpieczeń-
stwo zranienia rąk.  

FIGYELEM! Sérülésveszély. A szerszámmal végzett munka során fennáll a kéz sérülésének veszélye.  

POZOR! Nebezpečenstvo pomliaždenia. Pri práci s náradím hrozí nebezpečenstvo poranenia rúk.  

UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí pohmoždění. Při práci s nářadím existuje nebezpečí poranění rukou.  

POZOR! Nevarnost zmečkanin. Pri izvajanju del z orodjem obstaja nevarnost poškodb rok.  

POZOR! Opasnost od prignječenja. Tijekom radova s alatom postoji opasnost od ozljeda ruku.  

PAŽNJA! Opasnost od prignječenja. Prilikom rada sa alatom postoji opasnost od povreda ruke.  

TÄHELEPANU! Muljumisoht. Tööriistaga töötamisel on käte vigastamise oht.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se hyvin.  

Lestu þessar notkunarleiðbeiningar vandlega áður en þær eru teknar í notkun og hafðu þær á öruggum stað.  

Przed uruchomieniem należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania i przechować ją w bezpiecznym miejscu.  

Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el ezt a kezelési útmutatót, és gondosan őrizze is meg.  

Pred uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a poriadne ho uschovajte.  

Před uvedením do provozu si pozorně tento návod k obsluze přečtěte a pečlivě jej uložte.  

Pred zagonom pozorno preberite navodila za uporabo in jih skrbno shranite.  

Pažljivo pročitajte upute za korištenje prije puštanja u pogon i sačuvajte ih.  

Pre puštanja u rad pažljivo pročitajte ovo uputstvo za rukovanje i čuvajte ga na sigurnom mestu.  

Lugege see kasutusjuhend enne kasutuselevõttu tähelepanelikult läbi ja hoidke edaspidiseks kasutamiseks alles.

Käytä työkalua käyttäessäsi suojalaseja.  

Notið hlífðargleraugu þegar unnið er með tækið.  

Podczas wykonywania prac przy pomocy narzędzia należy nosić okulary ochronne.  

A szerszámmal való munka során viseljen védőszemüveget.  

Pri práci s náradím noste ochranné okuliare.  

Při práci s nářadím noste ochranné brýle.  

Pri izvajanju del z orodjem nosite zaščitna očala.  

Nosite zaštitne naočale tijekom radova s alatom.  

Prilikom rada sa alatom nosite zaštitne naočare.  

Kandke tööriista kasutamise ajal kaitseprille.

Käytä työkalua käyttäessäsi tarvittaessa kuulosuojaimia.  

Notið heyrnarhlíf þegar unnið er með tækið.  

Podczas wykonywania prac przy pomocy narzędzia należy nosić środki ochrony uszu.  

A szerszámmal való munka során adott esetben viseljen fülvédőt.  

Pri práci s náradím noste príp. ochranu sluchu.  

Při práci s nářadím noste ochranu sluchu.  

Pri izvajanju del z orodjem po potrebi uporabljajte glušnike.  

Nosite zaštitu za sluh tijekom radova s alatom.  

Prilikom rada sa alatom po potrebi nosite zaštitu za uši.  

Kandke tööriista kasutamise ajal vajaduse korral kuulmiskaitsevahendit.

Huomioi yleiset työmaasäännökset.  Fylgdu almennum leiðbeiningum um byggingarstað.  

Przestrzegać ogólnych przepisów budowlanych.  Tartsa be az építkezésre vonatkozó általános irányelveket.  

Dodržiavajte všeobecné smernice o staveniskách.  Dodržujte obecné pokyny pro staveniště.  

Upoštevajte splošne smernice, ki veljajo na gradbišču.  Uvažite opće smjernice za zaštitu na radu na gradilištima.  

Pridržavajte se opštih smernica za gradilište.  Järgige tööobjektil kehtivaid üldiseid eeskirju.

Suojaa työkalua kosteudelta.  Verndaðu tækið gegn raka.  Należy chronić narzędzie przed wilgocią.  

Óvja a szerszámot a nedvességtől.  Chráňte náradie pred vlhkosťou.   

Chraňte nářadí před vlhkostí.  Orodje zaščitite pred vlago.   

Zaštitite alat od vlage.  Zaštitite alat od vlage.  Kaitske tööriista niiskuse eest.
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Työkalun käyttäjän on oltava vähintään 16 vuotta vanha.  

Stjórnandi tólsins verður að vera að minnsta kosti 16 ára.  

Operator urządzenia musi mieć ukończone przynajmniej 16 lat.  

A szerszámot kezelő személy legyen legalább 16 éves.  

Operátor pracujúci s náradím musí mať aspoň 16 rokov.  

Nářadí smí obsluhovat osoby ve věku minimálně 16 let.  

Upravljavec orodja mora imeti vsaj 16 let.  

Osoba koja rukuje alatom mora biti starija od 16 godina.  

Rukovalac alatom mora imati najmanje 16 godina.  

Tööriista kasutaja peab olema vähemalt 16 aastat vana.

SERVICE

max. 
2.500 x

Anna työkalu asiakaspalvelun huollettavaksi viimeistään 2500 työsyklin jälkeen.  

Láttu þjónustuna þjónusta við viðskiptavini í síðasta lagi eftir 2.500 vinnulotur.  

Należy zlecić serwisowi konserwację narzędzia najpóźniej po 2500 cykli pracy.  

Legkésőbb 2 500 munkaciklus elteltével tartassa karban a szerszámot a vevőszolgálattal. 
Nechajte na náradí vykonať údržbu zákazníckym servisom najneskôr po 2 500 pracovných cykloch.  

Nářadí nechejte opravit zákaznickým servisem nejpozději po 2 500 pracovních cyklech.  

Orodje naj najpozneje po 2.500 delovnih ciklih servisira služba za pomoč strankam.  

Servisna služba mora provesti održavanje alata najkasnije nakon 2500 radnih ciklusa.  

Alat neka servisira korisnički servis najkasnije nakon 2.500 radnih ciklusa.  

Laske tööriista hiljemalt 2500 töötsükli järel klienditeeninduses hooldada.

Huomioi tuotteen asianmukaista hävittämistä koskevat määräykset.  

Fylgdu reglunum um rétta förgun.  

Należy przestrzegać przepisów dotyczących profesjonalnej utylizacji.  

Tartsa be a szakszerű ártalmatlanításra vonatkozó előírásokat.  

Dodržiavajte predpisy na odbornú likvidáciu.  

Dodržujte předpisy pro odbornou likvidaci.  

Upoštevajte predpise za strokovno odstranjevanje.  

Uvažite propise o pravilnom zbrinjavanju na otpad.  

Pridržavajte se propisa za pravilno odlaganje.  

Järgige nõuetekohase utiliseerimise juhiseid.

Työkalun paino voi aiheuttaa pidemmän työskentelyn aikana väsymysoireita. Pidä riittävästi taukoja.  

Þyngd tólsins getur leitt til þreytumerkja þegar unnið er í langan tíma. Vertu viss um að hafa næga vinnuhlé.  

Ze względu na wagę narzędzia podczas dłużej pracy mogą wystąpić objawy zmęczenia. Dlatego ważne są 
odpowiednie przerwy w pracy.  

A szerszám súlya miatt hosszabb idejű munkavégzés után fáradtság jelentkezhet. Ügyeljen rá, hogy elegendő 
szünetet tartson.  

V dôsledku hmotnosti náradia môže pri dlhšej práci dôjsť k známkam únavy. Dbajte na dostatočne dlhé pracovné prestávky.  

Vlivem hmotnosti nářadí se může při dlouhodobé práci projevit únava. Dodržujte dostatek pracovních přestávek.  

Zaradi teže orodja lahko pri daljšem izvajanju del pride do utrujenosti. Vzemite si dovolj delovnih odmorov.  

Težina alata može uzrokovati umor tijekom dužeg korištenja. Osigurajte dovoljno stanki u radu.  

Težina alata može dovesti do znakova zamora pri dužem radu. Vodite računa o tome da pravite dovoljno pauza u radu.  

Tööriista raskuse tõttu võib pikemal töötamisel tekkida väsimus. Tehke piisavalt tööpause.

Huolehdi riittävästä valaistuksesta työalueella ja huomioi yleiset työmaasäännökset  

Veittu næga lýsingu á vinnusvæðinu og fylgdu almennum leiðbeiningum um byggingarstað  

Należy zapewnić odpowiednie oświetlenie obszaru roboczego i przestrzegać ogólnych przepisów budowlanych.  

Gondoskodjon a munkahely elégséges megvilágításáról és tartsa be az építkezésre vonatkozó általános irányelveket  

Zabezpečte dostatočné osvetlenie pracovnej oblasti a dodržiavajte všeobecné smernice o staveniskách.  

Zajistěte na pracovišti dostatečné osvětlení a dodržujte obecné předpisy pro staveniště.  

Poskrbite za zadostno osvetlitev delovnega območja in upoštevajte splošne smernice, ki veljajo na gradbišču.  

Osigurajte dovoljnu rasvjetu radnog područja i uvažite opće smjernice za zaštitu na radu na gradilištima  

Obezbedite dovoljno osvetljenja u radnom području i poštujte opšte smernice za gradilište  

Tagage tööpiirkonnas piisav valgustus ja järgige tööobjektil kehtivaid üldiseid eeskirju.
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3.  Käyttö  Notkun  Obsługa  Kezelés  Obsluha  Upravljanje   

Upotreba  Rukovanje  Käsitsemine

Puristus  Þrýstiaðgerð   

Proces zaciskania  Préselési 
folyamat  Proces lisovania  

Postup lisování  Postopek 
stiskanja  Proces stiskanja  

Proces stiskanja  Pressimine

1 2

7 8

3

click!

6

+

4

5

1

2
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Merkinnät  Minnisatriði  Notatka  Jegyzetek  Poznámky  Opombe   
Bilješke  Beleške  Märkmed
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