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k Originalbetriebsanleitung
Polier- und Schleifmaschine

j Originální návod k obsluze 
Leštička a bruska

N-BPO 1100 EArt.-Nr.: 20.932.27               I.-Nr.: 01019
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Gefahr! Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen

Vorsicht! Tragen Sie einen Gehörschutz.
Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken.

Vorsicht! Tragen Sie eine Schutzbrille.
Während der Arbeit entstehende Funken oder aus dem Gerät heraustretende Splitter, Späne und
Stäube können Sichtverlust bewirken.
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Gefahr!
Beim Benutzen von Geräten müssen einige
Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um
Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie
diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise
deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut
auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur
Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere
Personen übergeben sollten, händigen Sie diese
Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit
aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder
Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung
und den Sicherheitshinweisen entstehen.

1. Sicherheitshinweise

Die entsprechenden Sicherheitshinweise finden Sie
im beiliegenden Heftchen!
Gefahr!
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der
Sicherheitshinweise und Anweisungen können
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere
Verletzungen verursachen zur Folge haben.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen für die Zukunft auf.

2. Gerätebeschreibung (Abb. 1/2)

1. Spindelarretierung
2. Vorderer Handgriff
3. Ein-/Ausschalter
4. Drehzahlregelung
5. Hinterer Handgriff
6. Netzkabel
7. Polier-/ Schleifteller

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist zum Polieren von lackierten
Oberflächen sowie zum Schleifen von Holz, Eisen,
Kunststoff und ähnlichen Werkstoffen unter
Verwendung des entsprechenden Schleifpapiers
geeignet.

Das Gerät darf nur nach seiner Bestimmung
verwendet werden. Jede weitere darüber
hinausgehende Verwendung ist nicht
bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene
Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der
Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.
Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte

bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen,
handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert
wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung,
wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder
Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden
Tätigkeiten eingesetzt wird.

Vorsicht!
Restrisiken
Auch bei sachgemäßer Verwendung des Gerätes
bleibt immer ein gewisses Restrisiko, das nicht
ausgeschlossen werden kann. Aus der Art und
Konstruktion des Gerätes können die folgenden
potentiellen Gefährdungen abgeleitet werden:
n Kontakt mit der ungeschützten Scheibe

(Schnittverletzung)
n Hineingreifen in die noch drehende Scheibe

(Schnittverletzung)
n Wegschleudern von Teilen der Scheibe (Schnitt-

oder stumpfe Verletzung)
n Wegschleudern von Teilen des zu bearbeitenden

Materials (Schnitt- oder stumpfe Verletzung)
n Feuergefahr durch Funkenflug
n Schädigung des Gehöres, wenn kein vorge-

schriebener Gehörschutz getragen wird (Gehör-
verlust)

n Einatmen von Schleifpartikeln von Material und
Scheibe

n elektrischer Schlag bei Berühren von nicht
isolierten elektrischen Bauteilen.

Werden die in Ihrer Gebrauchsanweisung
enthaltenen Anweisungen nicht beachtet, können
aufgrund unsachgemäßer Benutzung andere
Restrisiken auftreten

4. Technische Daten

Netzspannung: 230V~ 50 Hz

Aufnahmeleistung: 1100 W

Drehzahl n: 1000-3300 min-1

Polierteller: 180 mm

Anschlussgewinde: M14

Schutzisoliert II/ �

Gewicht: 2,2 kg
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Gefahr!
Geräusch und Vibration

Die Geräusch- und Vibrationswerte wurden entspre-
chend EN 60745 ermittelt.

Schalldruckpegel LpA 84 dB(A)

Unsicherheit KpA 3 dB

Schallleistungspegel LWA 95 dB(A)

Unsicherheit KWA 3 dB

Tragen Sie einen Gehörschutz.
Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewir-
ken.

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier
Richtungen) ermittelt entsprechend EN 60745.

Schwingungsemissionswert ah, DS = 11,89 m/s2

Unsicherheit K = 1,5 m/s2

Betriebsart: Schleifen mit Schleifblatt

Schwingungsemissionswert ah, P = 13,35 m/s2

Unsicherheit K = 1,5 m/s2

Betriebsart: Polieren

Der angegebene Schwingungsemissionswert ist nach
einem genormten Prüfverfahren gemessen worden
und kann sich, abhängig von der Art und Weise, in der
das Elektrowerkzeug verwendet wird, ändern und in
Ausnahmefällen über dem angegebenen Wert liegen.
Der angegebene Schwingungsemissionswert kann
zum Vergleich eines Elektrowerkzeuges mit einem
anderen verwendet werden.

Der angegebene Schwingungsemissionswert kann
auch zu einer einleitenden Einschätzung der
Beeinträchtigung verwendet werden.

Beschränken Sie die Geräuschentwicklung und
Vibration auf ein Minimum!
n Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
n Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
n Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
n Überlasten Sie das Gerät nicht.
n Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls

überprüfen.
n Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht

benutzt wird.
n Tragen Sie Handschuhe.

5. Vor Inbetriebnahme

Überzeugen Sie sich vor dem Anschließen, dass die
Daten auf dem Typenschild mit den Netzdaten über-
einstimmen.

Warnung!

5.1 Montage (Abb. 3-6)
Ziehen Sie vor den Montagearbeiten den Netzstecker

6. Bedienung

6.1 Verwendung als Poliermaschine 
Beachten Sie bei Benutzung von Wachs- und
Poliermitteln die Anleitung des Herstellers!

ACHTUNG!
Um Beschädigungen an den zu polierenden
Werkstückflächen zu vermeiden, beachten Sie
unbedingt die folgenden Punkte:
n Achten Sie darauf, dass der Polieraufsatz immer

exakt mittig auf dem Polier-/ Schleifteller befestigt
wird.

n Überprüfen Sie vor dem Einschalten des Gerätes
den festen Sitz der Aufsätze.

n Die zu bearbeitende Fläche nie mit dem seitlichen
Rand des Polier-/ Schleiftellers berühren.

n Wählen Sie zum Polieren mit dem Drehzahlregler
(Abb. 2/ Pos. 4) maximal die nachfolgenden
Drehzahlen: 
- Politur einarbeiten: ca. 1000min-1

- Hochglanzpolieren: ca. 1000-1100min-1

- Aufpolieren ca. 1400min-1

Bei Nichtbeachtung der vorstehenden Hinweise
übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung.

Problemloses Wechseln der Polieraufsätze durch
Klettverschluss.

Zum Auftragen des Poliermittels verwenden Sie
den Schaumstoffaufsatz (Abb.7).
n Achten Sie darauf, dass dieser frei von 

Verunreinigungen ist.
n Verteilen Sie das Poliermittel gleichmäßig auf 

dem Polierteller. (Das Poliermittel nicht direkt auf 
die zu Polierende Fläche auftragen)

n Schalten Sie die Poliermaschine nur ein- oder 
aus, wenn das Gerät auf der zu Polierenden 
Fläche aufliegt.

n Legen Sie sich das Verlängerungskabel über Ihre 
Schulter und bearbeiten Sie zunächst die ebenen 
und großen Flächen wie z.B. Motorhaube, 
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Kofferraumdeckel und Dach. 
n Arbeiten Sie mit gleichmäßigen Bewegungen.
n Wichtig! Die Poliermaschine auf der 

Polierfläche aufliegen lassen, kein 
Anpressdruck!

n Anschließend gehen Sie zur Bearbeitung der 
kleineren Flächen über (z.B. Türen).

Zum Fertigpolieren verwenden Sie den
Fellaufsatz (Abb.8)
n Achten Sie auch hier, dass dieser frei von 

Verunreinigungen ist.
n Entfernen Sie die Polierschicht in gleicher 

Reihenfolge, wie Sie das Poliermittel aufgetragen 
haben.

n Achtung! Üben Sie keinen Druck auf die 
Poliermaschine aus!

Pflege-Tipps
n Für optimalen Lackschutz sollten Sie Ihren 

Wagen 2- bis 3- mal im Jahr Polieren.
n Waschen Sie Ihren Wagen mindestens alle 2 

Wochen. Vermeiden Sie die Benutzung von 
Haushaltswaschmitteln, da diese den Lack 
beschädigen können und die Wachsschicht 
ablösen.

n Waschen Sie Ihren Wagen mit einem sauberen 
Schwamm. Arbeiten sie von oben nach unten.

n Insekten, Vogelkot und Teerflecken sollten täglich
von der Lackoberfläche entfernt werden.

n Damit das Glasreinigungsmittel nicht die 
Lackfläche benetzt, sollte es auf das Waschtuch 
gesprüht werden, nicht direkt auf die 
Fensterfläche.

6.2 Verwendung als Schleifmaschine
Zum Schleifen verwenden Sie die mitgelieferten
Schleifaufsätze (Abb. 9). 
Problemloses Wechseln der Schleifaufsätze durch
Klettverschluss.
n Schleifteller mit der ganzen Fläche aufsetzen.
n Maschine einschalten und mit mäßigem Druck 

über das Werkstück kreisende oder Quer- und 
Längsbewegungen ausführen.

n Zum Grobschliff wird eine grobe, für Feinschliff
eine feinere Körnung empfohlen. Durch 
Schleifversuche kann die günstigste 
Körnung ermittelt werden.

6.3 Anzeige Drehzahlregelung: 10-30 (Abb.2)
Mit der Drehzahlregulierung können Sie die
gewünschte Arbeitsdrehzahl einstellen. 
n Durch drücken der Taste „+“ erhöht sich die 

Drehzahl.
n Durch drücken der Taste „-” verringert sich die 

Drehzahl.

Die eingestellte Drehzahl können Sie dem Display (8)
entnehmen.  Eingestellte Drehzahl = Anzeige x 100 

7. Austausch der Netzanschlussleitung

Gefahr!
Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes
beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder
seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte
Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu
vermeiden.

8. Reinigung, Wartung und Ersatzteil-
bestellung

Gefahr!
Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den
Netzstecker.

8.1 Reinigung
n Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und 

Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie 
möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem 
sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit 
Druckluft bei niedrigem Druck aus.

n Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach 
jeder Benutzung reinigen.

n Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem 
feuchten Tuch und etwas Schmierseife. 
Verwenden Sie keine Reinigungs- oder 
Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile 
des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass 
kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann.

n Die Polieraufsätze nur mit der Hand waschen und
Lufttrocknen lassen. Verwenden Sie dafür nur 
milde Seife und einen feuchten Lappen.

8.2 Kohlebürsten
Bei übermäßiger Funkenbildung lassen Sie die
Kohlebürsten durch eine Elektrofachkraft überprüfen.
Gefahr! Die Kohlebürsten dürfen nur von einer
Elektrofachkraft ausgewechselt werden.

8.3 Wartung
n Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu

wartenden Teile.

D
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8.4 Ersatzteilbestellung:
Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende
Angaben gemacht werden:
n Typ des Gerätes
n Artikelnummer des Gerätes
n Ident-Nummer des Gerätes
n Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils
Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter 
www.isc-gmbh.info

9. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um
Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung
ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder
kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.
Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus
verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und
Kunststoffe. Führen Sie defekte Bauteile der
Sondermüllentsorgung zu. Fragen Sie im
Fachgeschäft oder in der Gemeindeverwaltung nach!
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CZ
Nebezpeči! Ke snížení rizika zranění si přečíst návod k obsluze“

Pozor! Noste ochranu sluchu.
Působení hluku může způsobit ztrátu sluchu.

Pozor! Noste ochranné brýle.
Při práci vznikající jiskry nebo z přístroje vylétávající úlomky, třísky a prachy mohou způsobit ztrátu
zraku.
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Nebezpeči!
Při používání přístrojů musí být dodržována určitá
bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a
škodám. Přečtěte si proto pečlivě tento návod k
obsluze. Dobře si ho uložte, abyste měli tyto
informace kdykoliv po ruce. Pokud předáte přístroj
jiným osobám, předejte s ním i tento návod k
obsluze.
Nepřebíráme žádné ručení za škody a úrazy vzniklé
v důsledku nedodržování tohoto návodu k obsluze a
bezpečnostních pokynů.

1. Bezpečnostní pokyny:

Příslušné bezpečnostní pokyny naleznete v přiložené
brožurce.
Nebezpeči!
Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a
instrukce.
Zanedbání při dodržování bezpečnostních pokynů a
instrukcí mohou mít za následek úder elektrickým
proudem, požár a/nebo těžká zranění. 
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce si
uložte pro budoucí použití.

2. Popis přístroje (obr. 1/2)

1. Aretace vřetena
2. Přední rukojeť
3. Za-/vypínač
4. Regulace počtu otáček
5. Zadní rukojeť
6. Síťový kabel
7. Lešticí/brusný talíř

3. Použití podle účelu určení

Přístroj je vhodný k leštění lakovaných povrchů jakož
i k broušení dřeva, železa, plastů a podobných
materiálů za použití příslušného brusného papíru.

Stroj smí být používán pouze podle svého účelu
určení. Každé další toto překračující použití
neodpovídá použití podle účelu určení. Za z toho
vyplývající škody nebo zranění všeho druhu ručí
uživatel/obsluhující osoba a ne výrobce.

Dbejte prosím na to, že naše přístroje nebyly podle
svého účelu určení konstruovány pro živnostenské,
řemeslnické nebo průmyslové použití. Nepřebíráme
žádné ručení, pokud je přístroj používán v
živnostenských, řemeslných nebo průmyslových
podnicích a při srovnatelných činnostech.

Pozor!
Zbyvajici rizika

I přesto, že obsluhujete elektricky přistroj podle
předpisů, existuji vždy
zbyvajici rizika. V souvislosti s konstrukci a
provedenim elektrickeho přistroje se mohou
vyskytnout nasledujici nebezpeči:
n Kontakt s nechráněným kotoučem (řezné

zranění)
n Sáhnutí do rotujícího kotouče (řezné zranění)
n Odmrštění částí kotouče (řezné nebo tupé

zranění)
n Odmrštění částí zpracovávaného materiálu

(řezné nebo tupé zranění)
n Nebezpečí požáru způsobené jiskřením
n Poškození sluchu, pokud se nepoužívá

předepsaná ochrana sluchu (ztráta sluchu)
n Vdechnutí abrazivních částic z materiálu a

kotouče
n Úder elektrickým proudem při dotknutí se

neizolovaných elektrických součástek.

Pokud nebudou dodržovány pokyny obsažené ve
Vašem návodu k použití, mohou se na základě
neodborného používání vyskytnout jiná zbývající
rizika. 

4. Technická data

Síťové napětí: 230 V~ 50 Hz
Příkon: 1100 W
Počet otáček n: 1000-3300 min-1

Lešticí talíř: 180 mm
Připojovací závit: M14
Ochranná izolace II/ �
Hmotnost: 2,2 kg 
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Nebezpeči!
Hluk a vibrace

Hluk a vibrace změřeny podle normy EN 60745.

Hladina akustického tlaku LpA 84 dB(A)
Nejistota KpA 3 dB
Hladina akustického výkonu LWA 95 dB(A)
Nejistota KWA 3 dB

Noste ochranu sluchu

Působení hluku může způsobit ztrátu sluchu.

Hodnoty celkových vibrací (vektorový součet tří
směrů) změřeny podle normy EN 60745.

Emisní hodnota vibrací ah, DS = 11,89 m/s2

Nejistota K = 1,5 m/s2

Druh provozu: Broušení s brusným listem

Emisní hodnota vibrací ah, P = 13,35 m/s2

Nejistota K = 1,5 m/s2

Druh provozu: Leštění

Uvedená emisní hodnota vibrací byla změřena podle
normované zkušební metody a může se měnit v
závislosti na druhu a způsobu použití elektrického
přístroje, a ve výjimečných případech se může
nacházet nad uvedenou hodnotou.
Uvedená emisní hodnota vibrací může být použita ke
srovnání jednoho elektrického přístroje s jinými
přístroji.

Uvedená emisní hodnota vibrací může být také
použita k úvodnímu posouzení negativních vlivů.

Omezte tvorbu hluku a vibrace na minimum!
n Používejte pouze přístroje v bezvadném stavu.
n Pravidelně provádějte údržbu a čištění přístroje.
n Přizpůsobte Váš způsob práce přístroji.
n Nepřetěžujte přístroj.
n V případě potřeby nechte přístroj zkontrolovat.
n Přístroj vypněte, pokud ho nepoužíváte.
n Noste rukavice.

5. Před uvedením do provozu

Před zapnutím přístroje se přesvědčte, zda údaje na
typovém štítku souhlasí s údaji sítě. 

Varování!

5.1 Montáž (obr. 3-6) 
Před montážními pracemi vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky

6. Obsluha

6.1 Použití jako leštička
Při použití voskovacích a lešticích prostředků
dbejte návodu výrobce!

POZOR!
Aby se zabránilo poškozením na leštěných plochách
obrobků, bezpodmínečně dodržujte následující
body:
n Dbejte na to, aby byl lešticí nástavec upevněn

vždy přesně ve středu lešticího/brusného talíře.
n Před zapnutím přístroje zkontrolujte, zda

nástavce pevně drží.
n Nedotýkat se nikdy plochy určené k opracování

bočním okrajem lešticího/brusného talíře.
n K leštění zvolte pomocí regulátoru otáček (obr.

2/pol. 4) maximálně následující počty otáček:
- zapracování leštidla: cca 1000min-1

- leštění na vysoký lesk: cca 1000-1100min-1

- přeleštění: cca 1400min-1

Při nedodržení výše uvedených pokynů nepřebírá
výrobce žádné ručení.

Bezproblémová výměna lešticích nástavců pomocí
suchého zipu.

Na nanášení lešticího prostředku použijte pěnový
nástavec (obr. 7).
n Dbejte přitom na to, aby tento neobsahoval

nečistoty.
n Lešticí prostředek naneste rovnoměrně na lešticí

talíř. (Lešticí prostředek nenanášet přímo na
leštěnou plochu)

n Leštičku zapněte a vypněte pouze tehdy, když
přístroj doléhá k leštěné ploše.

n Položte si prodlužovací kabel přes rameno a
pracujte nejdříve na rovných velkých plochách
jako např. kapota motoru, víko kufru a střecha.

n Pracujte rovnoměrnými pohyby.
n Důležité! Leštičku nechat na leštěnou plochu

pouze doléhat, netlačit!
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n Poté přejděte k leštění menších ploch (např.

dveří).

K doleštění použijte kožešinový nástavec 
(obr. 8)
n Dbejte i zde na to, aby tento neobsahoval

nečistoty.
n Lešticí vrstvu odstraňte ve stejném pořadí, v

jakém jste nanášeli lešticí prostředek.
n Pozor! Na leštičku netlačte!

Tipy k ošetření
n Na optimální ochranu laku byste měli svůj vůz 

2 až 3 krát ročně vyleštit.
n Umývejte Váš vůz minimálně každé 2 týdny.

Vyhýbejte se používání domácích čisticích
prostředků, protože tyto mohou poškodit lak a
odstranit voskovou vrstvu.

n Umývejte Váš vůz čistou houbou. Pracujte
seshora dolů.

n Hmyz, ptačí trus a dehtové skvrny by se měly z
povrchu laku odstraňovat denně.

n Aby čisticí prostředek na okna nesmočil
nalakovanou plochu, měl by být nastříkán na
hadr, ne přímo na okenní skla.

6.2 Použití jako bruska
Na broušení použijte dodaný brusný nástavec 
(obr. 9).
Bezproblémová výměna brusných nástavců pomocí
suchého zipu.
n Brusný talíř nasadit celou plochou.
n Přístroj zapnout a mírným tlakem provádět po

obrobku krouživé nebo příčné a podélné
pohyby.

n Pro hrubé broušení doporučujeme hrubou, pro
jemné broušení jemnější zrnitost. Nejvhodnější
zrnitost lze zjistit provedením zkušebního
broušení.

6.3 Regulace počtu otáček indikace: 10-30
(obr. 2)
Pomocí regulace počtu otáček můžete nastavit
požadovaný pracovní počet otáček.
n Stlačením tlačítka „+“ se počet otáček zvýší.
n Stlačením tlačítka „-“ se počet otáček sníží.
Nastavený počet otáček je uveden na displeji (8).
Nastavený počet otáček = indikace x 100

7. Výměna síťového napájecího vedení

Nebezpeči!
Pokud je síťové napájecí vedení poškozeno, musí
být nahrazeno výrobcem nebo jeho zákaznickým
servisem nebo kvalifikovanou osobou, aby se
zabránilo nebezpečím.

8. Čištění, údržba a objednání
náhradních dílů

Nebezpeči!
Před všemi čisticími pracemi vytáhněte síťovou
zástrčku.

8.1 Čištění
n Udržujte bezpečnostní zařízení, větrací otvory a

kryt motoru tak prosté prachu a nečistot, jak jen
to je možné. Otřete přístroj čistým hadrem nebo
ho profoukněte stlačeným vzduchem při nízkém
tlaku.

n Doporučujeme přímo po každém použití přístroj
vyčistit.

n Pravidelně přístroj čistěte vlhkým hadrem a
trochou mazlavého mýdla. Nepoužívejte žádné
čisticí prostředky nebo rozpouštědla; tyto by
mohly narušit plastové díly přístroje. Dbejte na
to, aby se do přístroje nedostala voda.

n Lešticí nástavce prát pouze ručně a nechat
uschnout na vzduchu. Použijte k tomu pouze
jemné mýdlo a vlhký hadr.

8.2 Uhlíkové kartáčky
Při nadměrné tvorbě jisker nechte uhlíkové kartáčky
zkontrolovat odborným elektrikářem.
Nebezpeči! Uhlíkové kartáčky smějí být vyměněny
pouze odborným elektrikářem.

8.3 Údržba
n Uvnitř přístroje se nevyskytují žádné další díly

vyžadující údržbu.

8.4 Objednání náhradních dílů:
Při objednávce náhradních dílů je třeba uvést
následující údaje:
n Typ přístroje 
n Číslo artiklu přístroje 
n Identifikační číslo přístroje
n Číslo požadovaného náhradního dílu
Aktuální ceny a informace naleznete na 
www.isc-gmbh.info
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9. Likvidace a recyklace

Přístroj je uložen v balení, aby bylo zabráněno
poškození při přepravě. Toto balení je surovina a tím
znovu použitelné nebo může být dáno zpět do
cirkulace surovin.
Přístroj a jeho příslušenství jsou vyrobeny z
rozdílných materiálů, jako např. kov a plasty.
Defektní součástky odevzdejte k likvidaci zvláštních
odpadů. Zeptejte se v odborné prodejně nebo na
místním zastupitelství!

13

CZ
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k erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und 
Normen für Artikel

t explains the following conformity according to EU 
directives and norms for the following product

p déclare la conformité suivante selon la directive CE et les
normes concernant l’article

C dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e
le norme per l’articolo

N verklaart de volgende overeenstemming conform EU
richtlijn en normen voor het product

m declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y
normas de la UE para el artículo

O declara a seguinte conformidade, de acordo com a 
directiva CE e normas para o artigo

l attesterer følgende overensstemmelse i medfør af 
EU-direktiv samt standarder for artikel

U förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och
standarder för artikeln

q vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien
vaatimukset 

. tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
j vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice

EU a norem pro výrobek
X potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za

izdelek
W vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice

EÚ a noriem pre výrobok
A a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a 

következő konformitást jelenti ki

P deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z
następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.

e декларира съответното съответствие съгласно
Директива на ЕС и норми за артикул

H paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
G apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės

normoms
Q declară următoarea conformitate conform directivei UE 

şi normelor pentru articolul
z δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την

Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
B potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU 

i normama za artikl
f potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU 

i normama za artikl
4 potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i

normama za artikal 
T следующим удостоверяется, что следующие 

продукты соответствуют директивам и нормам ЕС
1 проголошує про зазначену нижче відповідність

виробу директивам та стандартам ЄС на виріб
5 ја изјавува следната сообрзност согласно 

ЕУ-директивата и нормите за артикли
Z Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince

aşağıda açıklanan uygunluğu belirtir
L erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet 

og standarder for artikkel
E Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru 

Konformitätserklärung
ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar

Polier- und Schleifmaschine N-BPO 1100 E (Bavaria)

Standard references: EN 60745-1; EN 60745-2-3; 
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3 

Landau/Isar, den 25.09.2014

First CE: 07 Archive-File/Record: NAPR001556
Art.-No.: 20.932.27 I.-No.: 01019 Documents registrar: Josef Landauer 
Subject to change without notice Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar

Weichselgartner/General-Manager Liu/Product-Management

x 2006/42/EC

2004/26/EC
Emission No.:

2000/14/EC_2005/88/EC

Annex IV
Notified Body:
Notified Body No.:
Reg. No.:

Annex V
Annex VI
Noise: measured LWA =  dB (A); guaranteed LWA =  dB (A)
P =  KW; L/Ø =  cm
Notified Body:

x

x

87/404/EC_2009/105/EC
2005/32/EC_2009/125/EC
2006/95/EC
2006/28/EC
2004/108/EC
2004/22/EC
1999/5/EC
97/23/EC
90/396/EC_2009/142/EC
89/686/EC_96/58/EC
2011/65/EC
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j Pouze pro členské země EU

Nedávejte elektrické nářadí do domácího odpadu.

Podle Evropské směrnice 2002/96/EG o starých elektrických a elektronických přístrojích (WEEE) a podle 
národního práva musí být použité elektrické nářadí odděleně skladováno a odevzdáno k ekologické 
recyklaci.

Alternativa recyklace k zaslání zpět:
Vlastník elektrického přístroje je alternativně namísto zaslání zpět povinen ke spolupráci při odborné 
recyklaci v případě, že se rozhodne přístroj zlikvidovat. Starý přístroj může být v tomto případě také 
odevzdán do sběrny, která provede likvidaci ve smyslu národního zákona o hospodářském koloběhu a 
zákona o odpadech. Toto neplatí pro ke starým přístrojům přiložené části příslušenství a pomocné 
prostředky bez elektrických součástí.

k Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in 
nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer 
umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendeaufforderung:
Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachge-
rechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer 
Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschafts- 
und Abfallgesetze durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigefügte Zubehörteile und Hilfsmittel 
ohne Elektrobestandteile.

�
Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und
Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise ist nur mit aus-
drücklicher Zustimmung der ISC GmbH zulässig.

j

Dotisk nebo jiné rozmnožování dokumentace a průvodních
dokumentů výrobků, také pouze výňatků, je přípustné výhradně se
souhlasem firmy ISC GmbH. 

� Technische Änderungen vorbehalten
j Technické změny vyhrazeny
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