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BEZPIECZEŃSTWO 
Przeczytaj i przechowuj te instrukcje. 

Uwaga: Użycie narzędzi elektrycznych i kontakt z energią elektryczną, stwarza ryzyko pożaru, należy przestrzegać poniższych zasad 
bezpieczeństwa. 
Zapoznaj się i przestrzegaj tych wskazówek przed uruchomieniem urządzenia oraz przechowuj niniejszą instrukcję. 
1. Utrzymuj porządek miejsca pracy: zanieczyszczenia w miejscu pracy mogą spowodować wypadki. 
2. Warunki środowiskowe: Nie wystawiaj elektronarzędzi na deszcz. Nie należy używać narzędzi elektrycznych w środowiskach mokrych lub 
wilgotnych. Należy zapewnić dobre oświetlenie. Nie należy używać narzędzi elektrycznych w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazu. 
3. Unikać elektryfikacji: Unikać kontaktu z uziemionymi obiektami, jak np. rury, grzejniki, lodówki. 
4. Trzymaj z dala od dzieci: Nie pozwól osobom trzecim dotykać urządzenia lub kabla, należy przechowywać je z dala od miejsca pracy. 
5. Umieść swoje urządzenie w bezpiecznym miejscu: Umieść urządzenie w suchym i bezpiecznym miejscu niedostępnym dla dzieci. 
6. Nie przeciążaj urządzenia: Będziesz pracować lepiej i bezpieczniej używając mocy podanej na  tabliczce znamionowej. 
7. Wybór narzędzia: Nie stosować elektronarzędzi o niskiej mocy i akcesoriów o dużej mocy. Nie należy używać narzędzi do pracy i celów, dla 
których nie zostały zaprojektowane. 
8. Ubrania robocze: Podczas pracy, zawsze ubieraj się odpowiednio, unikaj stosowania luźnych lub zbyt dużych ubrań. 
9. Okulary ochronne: Zawsze należy używać okularów ochronnych. Jeżeli podczas pracy powstaje pył, użyj maski. 
10. Należy zwrócić uwagę na kabel: Nie podnoś urządzenia za kabel i nie wyciągaj wtyczki z gniazda ciągnąc za kabel zasilający. Chroń kabel 
przed wysoką temperaturą, olejem i ostrymi krawędziami. 
11. Zamocuj części przeznaczone do pracy: Upewnij się, że części są przymocowane i stałe. Podczas pracy, zawsze obsługuj urządzenie 
obiema rękami. 
12. Należy unikać niebezpiecznych miejsc: Pamiętaj, aby ustawić urządzenie w bezpiecznym, stabilnym miejscu, w celu utrzymania właściwej 
równowagi. 
13. Zadbaj o swoje narzędzia: Aby pracować w sposób bezpieczny, ostrz i czyść narzędzia, wykonując następujące zalecenia dotyczące 
konserwacji i wymiany zużytych narzędzi. Często kontroluj przewody i, w przypadku uszkodzeń oddaj do naprawy wykwalifikowanej osobie. 
Regularnie sprawdzaj przedłużacze i zmieniaj je, jeśli są uszkodzone, muszą być suche i czyste. 
14. Zmiana narzędzi roboczych: Przed naprawą lub wymianą narzędzia (na przykład ostrze piły lub zużyte narzędzia), zawsze należy odłączać 
urządzenie od źródła zasilania. 
15. Nie zostawiaj kluczy naprawczych na urządzeniu: Przed użyciem narzędzia należy sprawdzić czy klucze używane do naprawy zostały 
zabrane. 
16. Unikać przypadkowego uruchomienia: Przed włożeniem wtyczki do gniazdka zasilania należy zawsze upewnić się, że przełącznik jest 
wyłączony. 
17. Nie używać urządzenia w otwartych miejscach: Urządzenie musi być używane wewnątrz pomieszczeń oraz w dobrze oświetlonym miejscu. 
18. Zawsze zwracać uwagę podczas pracy: Podczas pracy nie należy się rozpraszać. Brak uwagi może spowodować wypadek. W obecności 
innych ludzi w miejscu pracy, zaleca się utrzymanie odpowiedniej odległości od operatora i urządzenia, w celu uniknięcia niepożądanego 
kontaktu z częściami maszyn w ruchu lub opiłkami powstającymi podczas cięcia. 
19. Zawsze należy sprawdzić uważnie czy urządzenie nie jest uszkodzone: Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić wydajność i działanie 
urządzeń bezpieczeństwa oraz w razie potrzeby wymienić uszkodzone części. Sprawdź wydajność ruchomych części, czy nie posiadają części 
zaciśniętych lub uszkodzonych oraz czy wszystkie inne części są poprawnie złożone i spełniają  wszystkie optymalne warunki, które mogą mieć 
wpływ na prawidłowe działanie jednostki. Urządzenia bezpieczeństwa lub uszkodzone części muszą być naprawione lub wymienione przez 
Pomoc Techniczną, jeśli nie zaznaczono inaczej w podręczniku użycia i konserwacji. 
20. Uwaga: Dla własnego bezpieczeństwa używaj tylko narzędzi i akcesoriów wskazanych do użytku lub oferowanych w odpowiednich 
katalogach. Zastosowanie innych akcesoriów i narzędzi nie wskazanych do użytku lub w katalogu, może spowodować wypadek. 
21. Wykwalifikowany personel do wymiany narzędzia: zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa może być 
wykonywana tylko przez autoryzowany serwis pomocy. 

 
 

PRZESTRZEGAJ ZALECEŃ I ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ 
 
 
NUOVA A.S.A.V. S.N.C. DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP NASZEGO PRODUKTU I PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE TEGO PODRĘCZNIKA. 
ZNAJDZIESZ W NIM WSZYSTKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE DO PRAWIDŁOWEGO KORZYSTANIA Z ZAKUPIONEGO URZĄDZENIA, 
UŻYTKOWNIK JEST ZATEM  ZOBOWIĄZANY DO PRZECZYTANIA I PRZESTRZEGANIA TYCH INSTRUKCJI. 
PONADTO, NINIEJSZA INSTRUKCJA POWINNA BYĆ TRZYMANA W ODPOWIEDNIM MIEJSCU ŁATWO DOSTĘPNYM W RAZIE 
POTRZEBY. 
ZAWARTOŚĆ TEGO PODRĘCZNIKA MOŻE ZOSTAĆ ZMODYFIKOWANA BEZ WYPOWIEDZENIA LUB ZOBOWIĄZAŃ, W CELU 
WŁĄCZENIA ZMIAN I USPRAWNIEŃ JUŻ DOSTARCZONYCH JEDNOSTEK. 
ZABRANIA SIĘ KOPIOWANIA LUB TŁUMACZENIA DOWOLNYCH CZĘŚCI TEGO PODRĘCZNIKA BEZ PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA. 
NIE UŻYWAĆ URZĄDZENIA DO INNYCH CELÓW NIŻ TE PLANOWANE. 
W PRZYPADKU ROZBIÓRKI, POSTĘPUJ ZGODNIE Z PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W KRAJU, W KTÓRYM OPERACJA TA JEST 
PRZEPROWADZANA. 

 
SPIS TREŚCI 
 
1.0 DANE TECHNICZNE 
2.0 KONTROLA URZĄDZENIA 
3.0 OGÓLNE INFORMACJE O SPRZĘCIE 
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       7.1 PRZEWÓD ZASILANIA 
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      10,3 GWARANCJA 
 
DANE TECHNICZNE 
 

OPIS JEDNOSTKA MIARY 220 V 110 V 

SILNIK  FAZA FAZA 

MOC WATT 1200 2400 

PRĘDKOŚĆ SILNIKA RPM. 1400 1400 

WYMIARY mm 340x440x350 340x440x350 

WAGA KG 24 24 

 

                                                                       
 

 
 

 
2.0 KONTROLA URZADZENIA 
 
1 włącznik: uruchamia zasilanie urządzenia, i jest wyposażony w przekaźnik, który zatrzymuje urządzenie w przypadku przeciążenia. 
 
2 gniazdo bezpiecznika: zawiera główny bezpiecznik, który chroni silnik. 
 
3 gniazdo wyciągu 
 
4 uchwyt bezpiecznika: zawiera bezpiecznik, który chroni układ ssący podczas użytkowania. 
 
5 Zawór chłodzenia przepływu wody 
 
6 podłączenie wody 
 
7 rura spustowa  
 
8 regulator nachylenia blatu. 
 
9 nakrętka blokady regulatora nachylenia blatu N.8 
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A-B-C-D śruby mocujące przednią obudowę 
 
10 stolik roboczy 
 
3.0 OGÓLNE INFORMACJE O SPRZĘCIE 
 
Urządzenie składa się z metalowo-epoksydowej obudowy, wenątrz której do ramy zamocowany jest silnik oraz wszystkie elektryczne i 
hydrauliczne części systemu. 
Tarcza jest wsparta na plastikowej formie, która obraca sie razem z silnikiem. 
Przednia obudowa mocowana jest do wenetrznej ramy wykonanej z płyty stali nierdzewnej za pomocą 4 śrub. Obudowa posiada otwory na 
śruby oraz wbudowany stolik roboczy z możliwością zmiany nachylenia. 
 
UWAGA: TARCZE KARBORUNDOWE MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE PRZEZ OKRES TRZECH LAT (JAK WSKAZUJE 
ROZPORZĄDZENIE FEPA), ALE DO INNYCH CZĘŚCI URZĄDZENIA NIE MA OGRANICZENIA CZASOWEGO. 
 
UWAGA: TARCZA KARBORUNDOWA LUB DIAMENTOWA JEST JEDYNĄ CZĘŚCIĄ, KTÓRA MUSI BYĆ TRAKTOWANA ZE 
SZCZEGÓLNĄ STARANNOŚCIĄ. PODCZAS PRACU STARAJ SIĘ TRZYMAC RĘCE JAK NAJDALEJ OD PRACUJĄCEJ TARCZY, 
KTÓRA NIESIE ZE SOBĄ RYZYKO STARCIA LUB OBCIĘCIA RĄK LUB INNYCH CZĘŚCI, KTÓRE MOGĄ WEJŚĆ W KONTAKT Z 
TARCZĄ. 
 
PODCZAS NORMALNEGO UŻYTKOWANIA TARCZA KARBORUNDOWA SIĘ ŚCIERA I STAJE SIĘ CORAZ CIEŃSZA. 
GRANICA MAKSYMALNEGO ZUŻYCIA TARCZY WYNOSI 1 MM Z KAŻDEJ STRONY. ZAWSZE JĄ SPRAWDZAJ. 
GDY GRUBOŚĆ SPADNIE PONIŻEJ 5 MM NALEŻY OBOWIĄZKOWO JĄ WYMIENIĆ ABY ZAPOBIEC ZŁAMANIU TARCZY. 
 
4.0 URUCHOMIENIE URZĄDZENIA 
 
      4.1 INSTALACJA 

 
Wyjąć urządzenie z opakowania wyciągając je przez górny otwór. 
Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić, czy wszystkie części są nienaruszone. Jeśli tak nie jest, niezwłocznie skontaktować się ze 
sprzedawcą. 
Postaw urządzenie na stabilnym podłożu w dobrze oświetlonym i suchym miejscu, pozostawiając co najmniej 30 cm wolnej przestrzeni po obu 
stronach. 
Urządzenie jest teraz gotowe do pracy. 
NIE NALEŻY wyrzucać opakowania, lecz zachować je do ewentualnej przesyłki/transportu. 

      
4.2 PODŁĄCZENIE WODY DO SW1200 
 
Urządzenie wyposażone jest w rurkę do wody doczepianą do gwintowanego podłączenia(cz. 6 w Pict: 0.2) z tyłu urządzenia. Podłącz rurę 
spustową do stalowej rurki spustowej, znajdującej się z tyłu urządzenia (cz. 7 Pict.2). Radzimy użyć zacisku ze śrubką. 
 
 4.3 PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 
 
Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie zasilania podane na tabliczce znamionowej  zgadza się z napięciem w sieci i 
dołączonym przewodem. 
 
Podłącz kabel elektryczny z wtyczką do właściwego gniazda w jednostce sterującej. Wykonaj tę operację przy wyłączonym przełączniku 
głównym. 
Główne podłączenie zasilania  musi być przeprowadzane zgodnie z instrukcją.  
Producent NUOVA ASAV nie jest odpowiedzialny za podłączenia. 
Dostarczony jest kabel zasilający H05 z odpowiednią sekcją odpowiednią dla najwyższego poboru mocy (wskazany w danych technicznych). 
Przewód zasilający o długości 2 m. W przypadku zastosowania przedłużacza upewnij się, że: 
- Sekcja kabla pasuje do jego długości. Sekcja ma być prawie taka sama jak przewód łączący. 
- Umiejscowienie przewodu nie jest uszkodzone. 
- Miejsce przyłączenia do zasilania sieciowego gwarantuje obecność wszystkich niezbędnych zabezpieczeń zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
     
 
4,4 PODŁĄCZENIA URZĄDZENIA SSĄCEGO - SD1200 
 
W przypadku korzystania z  obcinarki na sucho konieczne jest, aby zastosować wyciąg, który musi być podłączony do rurki spustowej (n.7 rys. 
7. 2). Podłącz kabel zasilający zespołu ssania do gniazda z tyłu obcinarki (n. 3 pict. 3). 

 
 
5.0 POSTĘPOWANIE 
 
Zachowaj opakowanie urządzenia, które może być przydatne w przypadku gdy trzeba będzie przenieść je na inne miejsce pracy. W tym 
przypadku postępuj zgodnie z zaleceniami poniżej: 
 
A) Wyłącz urządzenie, odłącz kabel elektryczny z urządzenia. 
B) Umieść aparat wraz z akcesoriami, oddzielnie, w opakowaniu z miękkiego materiału odpornego na wstrząsy. 
C) Włóż instrukcję użytkowania i podręcznik obsługi do opakowania i zamknij karton. 
 

 
 6.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA 
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Operator podczas pracy musi stać przodem do urządzenia i trzymać model roboczy obiema rękami. Jeśli tarcza karborundowa nie tnie, nie 
należy wywierać wiekszej siły na model, tylko wymienić tarczę na nową. 
Stosować środki ochrony rękawice i okulary. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac upewnić się, że wszystkie części maszyny są 
nienaruszone i funkcjonują prawidłowo. 

 
Aby korzystać z urządzenia postępuj zgodnie z poniższymi punktami: 
1) Sprawdź kąt nachylenia stolika roboczego (n. 10 z Pict. 1). Zalecane wartości znajdują się na przedniej części stolika. 
2) Aby uruchomić urządzenie nasiśnij włącznik zasilania (n. 1 Pict.1) umieszczony po prawej stronie. 
3) Upewnij się, że pracuje układ ssący (model SD1200) i zasilajacy w wodę tarczę karborundową (MODEL SW1200). W tym przypadku podłącz 
dopływ wody do tylnego zaworu (n.5 Pict. 2) 
4) Połóż model na stoliku roboczym i dociśnij do tarczy. 
5) Gdy zakończysz pracę, wyłącz urządzenie (cz. 1 Pict. 1). 
WAŻNE: JEŻELI dostawa energii elektrycznej zostanie przerwana, urządzenie zatrzyma się. Aby ponownie je uruchomić musisz powtórzyć 
procedurę określoną w punkcie 2 niniejszego rozdziału. 
 
7.0 OKRESOWA KONSERWACJA PRZEZ OPERATORA 
 
Wszelkie zabiegi konserwacyjne mogą być wykonywane dopiero po odłączeniu urządzenia od zasilania. 
 
7.1 PRZEWÓD ZASILAJĄCY 
Okresowo należy sprawdzać stan kabla zasilającego. Jeżeli kabel jest uszkodzony, może zostać wymieniony tylko przez wykwalifikowanych 
pracowników. 
 
7.2 CZYSZCZENIE 

 
Do czyszczenia zewnętrznych części należy używać suchej lub zwilżonej wodą szmatki. Nie używać rozpuszczalników ani żrących płynów. 
WAŻNE: Czyszczenie może być wykonane po odłączeniu urządzenia od sieci. 

 
7.3 WYMIANA TARCZY 

 
Aby uzyskać dostęp do tarczy, należy odkręcić 4 śruby (ABCD z pict.1) i zdjąć plastikową obudowę. Odkręcić śrubę (Szczegóły E Rys. 3) i 
wyjąć tarczę. Zainstaluj nową tarczę, a następnie oczyść przednią uszczelkę (F Pict.3). 
 
8.0 PROBLEMY - PRZYCZYNY – ROZWIĄZANIA 
 
Wszelkie czynności mogą być przeprowadzane dopiero po odłączeniu urządzenia od sieci. Nie przeprowadzaj konserwacji, regulacj i lub 
naprawy oraz czynności nie wymienionych w tym PODRĘCZNIKU OBSŁUGI. W razie potrzeby zadzwoń do naszej Pomocy Technicznej. 
 

PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE 

 
URZĄDZENIE NIE WŁĄCZA SIĘ 
 
 

 
ENERGIA ELEKTRYCZNA NIE DOCIERA 
DO JEDNOSTKI, 
 
 
 

 
SPRAWDŹ CZY KABEL 
ŁĄCZĄCY URZĄDZENIE I 
ZASILANIE JEST PRAWIDŁOWO 
PODŁĄCZONY W DANYCH 
PUNKTACH 

 
URZĄDZENIE DZIAŁA, ALE UKŁAD SSĄCY 

NIE URUCHAMIA SIĘ 

 
ENERGIA ELEKTRYCZNA NIE DOCIERA 
DO JEDNOSTKI SSĄCEJ 
 
BEZPIECZNIK JEST SPALONY 
 
 

 
SPRAWDŹ PODŁĄCZENIE 

POMIĘDZY OBCINARKĄ A 

URZADZENIEM SSĄCYM. 
SPRAWDŹ PODŁĄCZENIE DO 

ODPOWIEDNICH WYJŚĆ.  
- SPRAWDŹ 

BEZPIECZNIK 
  

 
PODCZAS PRACY OBCINARKI WODA 

NIE DOCIERA DO TARCZY 

 
-PODŁĄCZENIE WODY JEST ZATKANE 
LUB ZAGIĘTE. 
-POŁĄCZENIE JEST ZAMKNIĘTE 
- ELEKTROZAWÓR NIE DZIAŁA 
 

  
SPRAWDŹ PODŁĄCZENIE 
WODY 
-SPRAWDŹ PRZEPŁYW 
ZAWORU  
- ZASTĄP ELEKTROZAWÓR 
(SKONTAKTUJ SIĘ Z 
WYKWALIFIKOWANYM 
PERSONELEM) 
 

URZĄDZENIE SSĄCE DZIAŁA, ALE NIE 

WYCIĄGA POWSTAJĄCEGO KURZU 
 

- FILTR SSĄCY JEST BRUDNY ALBO 

PRZEPEŁNIONY 
 

 
OCZYŚĆ LUB WYMIEŃ FILTR 

 
9.0 AKCESORIA 
9.1 AKCESORIA DOŁACZONE: 
- Przewód elektryczny z wyjściem EN 60320-C13 i wtyczką SCHUKO EEC7-SSVII 
- 4 mm klucz  ALLEN 
- 5 mm klucz ALLEN  
- bezpiecznik 6.3 A (zapasowa część) 
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- wtyczka do kabla urządzenia ssącego 
- rurka 30 
- rurka do podłączenia wody o długości 1,5 MT 
 
9.2 AKCESORIA OPCJONALNE: 
- SD001 tarcza diamentowa 
-SW001 tarcza karborundowa 
 
10.0 ZAŁĄCZNIKI 
 
10.1 RYSUNEK MONTAŻOWY I WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
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10.4 DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
 
my 
NUOVA A.S.A.V. SNC 
VIA DELL'INDUSTRIA, 44 
42025 CAVRIAGO (RE) ITALIA 
Deklarujemy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że wyrób: 

OBCINARKI DO MODELI 
TRIMMER SW1200 I SD1200, 

których ta deklaracja dotyczy są zgodne z ustaleniami w dyrektywach: 
 
 

Dyrektywa 2004/108  i późniejsze modyfikacje ( EMC) 
Dyrektywa  2006/95 i późniejsze modyfikacje (niskie napięcie LTV) 
 
CAVRIAGO (RE) 02/04/2011 

                                                                                                                                                                                                                    

 
………………………………………………… 

 (LeoniFranco) 
 
 

11.0 OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA 
 
OGRANICZONA GWARANCJA: NUOVA A.S.A.V. snc (NA) gwarantuje, że OBCINARKI DO MODELI TRIMMER SW1200 I SD1200 sterowane 
przez silnik elektryczny jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez 5 lat od daty zakupu. 
Gwarancja jest ważna tylko wtedy gdy produkt został kupiony od N.A. lub od autoryzowanych sprzedawców. 
Niniejsza gwarancja nie jest ważna, jeśli produkt używano w nielegalny sposób, jeśli został zmieniony, zmiany lub naprawy zostały wykonane 
przez nieautoryzowane osoby, na które nie zezwala NUOVA A.S.A.V. 
W przypadku, ujawnienia wad produktu, w ciągu 5 lat od zakupu, tj .wady materiałowe lub produkcyjne, należy przesłać urządzenie do 
producenta lub autoryzowanego serwisu na własny koszt, podając nazwisko, adres, datę, dowód sprzedaży oraz krótki opis zauważonych wad. 
N.A. według własnego uznania, dokona naprawy lub zastąpienia wadliwych produktów bez jakichkolwiek obciążeń przez nabywcę. Możliwe 
naprawy lub zmiany są zagwarantowane w sposób opisany powyżej do końca pierwotnego czasu gwarancji. Gwarancja jest ograniczona do 
naprawy i wymiany wadliwego produktu. 
Nie ma żadnych innych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji. Ponadto N.A. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, wtórne lub inne 
szkody, nie ponosi kosztów i wydatków z wyjątkiem tych, które związane są bezpośrednio z naprawą lub wymianą jak opisano powyżej. 
Gwarancja nie obejmuje naprawy/wymiany części, które zużywają się podczas normalnej eksploatacji, (jak np., pojemniki, żarówki, bezpieczniki, 
narzędzia tnące itp.) 
 
 
 

DYSTRYBUTOR:  

HOLTRADE EKSPORT- IMPORT 

ul. Kościuszki 51, 05-500 Piaseczno  

tel./fax +48 22 750 40 70, 600 919 111 

www.holtrade.pl 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


