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Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa narzędzi elektrycznych 
 

OSTRZEŻENIE Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje, 
ilustracje i dane techniczne dostarczone wraz z tym elektronarzędziem. 
Nieprzestrzeganie wszystkich wymienionych poniżej instrukcji może spowodować 
porażenie prądem elektrycznym, pożar i/lub poważne obrażenia ciała. 

 

Wszystkie ostrzeżenia i instrukcje należy zachować do wykorzystania w przyszłości. 
 

Termin "narzędzie elektryczne" w ostrzeżeniach odnosi się do narzędzia elektrycznego 
zasilanego z sieci (przewodowego) lub akumulatorowego (bezprzewodowego). 

1) Bezpieczeństwo w miejscu pracy 
a) Miejsce pracy powinno być czyste i dobrze oświetlone. Zagracone lub ciemne miejsca sprzyjają 

wypadkom. 
b) Nie wolno używać elektronarzędzi w strefach zagrożonych wybuchem, np. w 
obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Narzędzia elektryczne wytwarzają 
iskry, które mogą spowodować zapłon pyłu lub oparów. 
c) Podczas obsługi elektronarzędzia należy trzymać z dala od dzieci i osób 
postronnych. Odwrócenie uwagi może spowodować utratę kontroli. 
2) Bezpieczeństwo elektryczne 
a) Wtyczki do elektronarzędzi muszą być dopasowane do gniazdka. Nigdy nie należy w 
żaden sposób modyfikować wtyczki. Nie wolno używać żadnych wtyczek adapterów z 
uziemionymi (uziemionymi) elektronarzędziami. Niezmodyfikowane wtyczki i pasujące do 
nich gniazdka zmniejszają ryzyko porażenia prądem. 
b) Należy unikać kontaktu ciała z uziemionymi lub uziemionymi powierzchniami, takimi 
jak rury, grzejniki, zakresy i lodówki. Istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem 
elektrycznym, jeśli ciało jest uziemione lub uziemione. 
c) Nie należy wystawiać elektronarzędzi na działanie deszczu lub wilgoci. Woda 
dostająca się do elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem. 
d) Nie nadużywaj sznurka. Nigdy nie należy używać przewodu do przenoszenia, 
ciągnięcia lub odłączania narzędzia elektrycznego. Przewód należy trzymać z dala od 
ciepła, oleju, ostrych krawędzi i ruchomych części. Uszkodzone lub zaplątane 
przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem. 
e) Podczas korzystania z elektronarzędzia na zewnątrz należy używać przedłużacza 
odpowiedniego do użytku na zewnątrz. Korzystanie z przewodu przystosowanego do 
pracy na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem. 
f) Jeśli praca elektronarzędzia w wilgotnym miejscu jest nieunikniona, należy 
stosować zasilacz z zabezpieczeniem przeciwprądowym (RCD). Zastosowanie RCD 
zmniejsza ryzyko porażenia prądem. 
UWAGA Termin "wyłącznik różnicowoprądowy (RCD)" może być zastąpiony terminem 
"wyłącznik różnicowoprądowy (GFCI)" lub "wyłącznik różnicowoprądowy (ELCB)". 
3) Bezpieczeństwo osobiste 
a) Bądź czujny, obserwuj co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem przy obsłudze 
elektronarzędzia. Nie wolno używać elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod 
wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas obsługi narzędzia 
elektrycznego może spowodować poważne obrażenia ciała. 
b) Stosować środki ochrony osobistej. Zawsze używaj środków ochrony oczu. Sprzęt 
ochronny, taki jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe buty ochronne, twardy kapelusz 
lub środki ochrony słuchu używane w odpowiednich warunkach ograniczą obrażenia ciała. 



 

 

c) Zapobiegać niezamierzonemu uruchomieniu. Upewnić się, że wyłącznik znajduje się w pozycji 
wyłączonej przed 

  podłączanie do źródła zasilania i/lub akumulatora, podnoszenie lub przenoszenie narzędzia. 
 
 Przenoszenie elektronarzędzi z palcem na włączniku lub zasilanie elektronarzędzi, które mają 
włączony włącznik, grozi wypadkiem. 

d) Przed włączeniem elektronarzędzia należy wyjąć klucz regulacyjny lub klucz. 
Pozostawienie klucza lub klucza przymocowanego do obracającej się części narzędzia 
elektrycznego może spowodować obrażenia ciała. 
e) Nie przesadzaj. Przez cały czas utrzymujcie właściwą postawę i równowagę. 
Pozwala to na lepszą kontrolę nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach. 
f) Ubierz się odpowiednio. Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii. Trzymaj 
włosy i ubranie z dala od ruchomych części. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy 
mogą się zaplątać w ruchome części. 
g) Jeśli przewidziano urządzenia do podłączenia urządzeń odpylających i odpylających, 
należy zapewnić ich podłączenie i prawidłowe użytkowanie. Korzystanie z urządzeń do 
odpylania może zmniejszyć zagrożenia związane z pyłem. 
h) Nie pozwól, aby znajomość wynikająca z częstego korzystania z narzędzi pozwoliła 
Ci na samozadowolenie i ignorowanie zasad bezpieczeństwa narzędzi. Nieostrożne 
działanie może spowodować poważne obrażenia w ułamku sekundy. 
4) Użytkowanie i pielęgnacja elektronarzędzi 
a) Nie należy używać siły na elektronarzędzie. Należy używać narzędzia elektrycznego 
odpowiedniego do danego zastosowania. Prawidłowe elektronarzędzie wykona pracę 
lepiej i bezpieczniej w tempie, do jakiego zostało zaprojektowane. 
b) Nie należy używać elektronarzędzia, jeśli wyłącznik nie włącza i nie wyłącza go. Każde 
narzędzie elektryczne, którym nie można sterować za pomocą wyłącznika, jest 
niebezpieczne i musi zostać naprawione. 
c) Przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, wymianą akcesoriów lub 
przechowywaniem elektronarzędzi należy odłączyć wtyczkę od źródła zasilania i/lub 
wyjąć akumulator, jeśli jest odłączany, z narzędzia elektrycznego. Takie zapobiegawcze 
środki bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia 
elektronarzędzia. 
d) Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla 
dzieci i nie dopuszczać do obsługi elektronarzędzia przez osoby nieobeznane z 
elektronarzędziem lub niniejszą instrukcją. 
Elektronarzędzia są niebezpieczne w rękach niewyszkolonych użytkowników. 
e) Konserwacja elektronarzędzi i akcesoriów. Należy sprawdzać, czy nie występuje 
niewspółosiowość lub wiązanie części ruchomych, pęknięcie części oraz wszelkie inne 
warunki, które mogą mieć wpływ na działanie elektronarzędzia. W przypadku 
uszkodzenia należy zlecić naprawę elektronarzędzia przed jego użyciem. Wiele 
wypadków jest powodowanych przez źle konserwowane narzędzia elektryczne. 
f) Narzędzia tnące powinny być ostre i czyste. Prawidłowo konserwowane narzędzia 
tnące o ostrych krawędziach tnących są mniej podatne na wiązanie i łatwiejsze do 
opanowania. 
g) Elektronarzędzia, akcesoria, końcówki narzędziowe itp. należy używać zgodnie z 
niniejszymi instrukcjami, uwzględniając warunki pracy i wykonywane prace. Używanie 
elektronarzędzia do czynności innych niż zamierzone może prowadzić do powstania sytuacji 
zagrożenia. 
h) Uchwyty i powierzchnie chwytające powinny być suche, czyste i wolne od oleju i 



 

 

smaru. Śliskie uchwyty i powierzchnie chwytające nie pozwalają na bezpieczną obsługę i 
kontrolę narzędzia w nieoczekiwanych sytuacjach. 
5) Serwis 
a) Naprawa elektronarzędzia powinna być wykonywana przez wykwalifikowaną 
osobę, która używa tylko identycznych części zamiennych. Zapewni to utrzymanie 
bezpieczeństwa elektronarzędzia. 

 

DODATKOWE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE SZLIFIERKI TAŚMOWEJ 
 

Narzędzie elektryczne należy trzymać za izolowane powierzchnie chwytne, 
ponieważ powierzchnia szlifująca może stykać się z własnym kablem. Przecięcie 
przewodu "pod napięciem" może spowodować, że odsłonięte części metalowe 
elektronarzędzia będą "pod napięciem" i może spowodować porażenie prądem 
elektrycznym operatora. 

 
OSTRZEŻENIE Kontakt z lub wdychanie szkodliwych / toksycznych pyłów 
powstających podczas szlifowania powierzchni malowanych, drewna i metali 
może zagrażać zdrowiu operatora i osób postronnych. 

 
Należy zachować szczególną ostrożność, aby chronić się przed tymi pyłami: 
- Wszystkie osoby wchodzące na teren miejsca pracy muszą oprócz korzystania 

z instalacji odpylającej i utrzymywania dobrej wentylacji miejsca pracy, nosić 
atestowaną maskę przeznaczoną specjalnie do ochrony przed szkodliwymi / 
toksycznymi pyłami. 

- Dzieciom i kobietom w ciąży nie wolno wchodzić na teren zakładu pracy. 
- Nie jeść, nie pić i nie palić w miejscu pracy. 

 

Każdy budynek przed 1960 r. może posiadać farbę zawierającą ołów na 
powierzchniach drewnianych lub metalowych. W przypadku podejrzenia, że 
przedmiot obrabiany zawiera ołów, należy zwrócić się o fachową poradę. 
⚫ Niektóre rodzaje drewna i produktów z drewna, zwłaszcza płyty MDF 

(Medium Density Fibreboard), mogą wytwarzać pył, który może być 
niebezpieczny dla zdrowia. W przypadku korzystania z tego urządzenia, 
oprócz odpylania, zalecamy stosowanie atestowanych masek twarzowych z 
wymiennymi filtrami. 

⚫ Prawidłowo trzymać maszynę obiema rękami i przyjąć stabilną pozycję, 
zwracać uwagę, aby kabel sieciowy nie stykał się z maszyną i nie zaczepiał o 
inne przedmioty, co uniemożliwi zakończenie procesu szlifowania. 

⚫ Narzędzie to jest przeznaczone do usuwania materiału powierzchniowego za pomocą 
medium ściernego. 

⚫ Przed przystąpieniem do szlifowania należy upewnić się, że z obrabianego 
przedmiotu zostały usunięte ciała obce, takie jak gwoździe i śruby. 

⚫ Nie używaj go do szlifowania na mokro, tylko do szlifowania na sucho. 
⚫ Tam, gdzie to możliwe, należy zabezpieczyć mniejsze elementy, aby 

zapobiec ich przesuwaniu się pod szlifierką. 



 

 

⚫ Nie zmuszaj szlifierki, pozwól narzędziu wykonywać pracę z rozsądną 
prędkością. Przy zbyt dużym nacisku i zwolnieniu silnika dochodzi do 
przeciążenia, co prowadzi do nieefektywnego szlifowania i ewentualnego 
uszkodzenia silnika szlifierki. 

⚫ Nie należy używać pojemnika na pył podczas szlifowania metalu. Gorące 
cząstki metalu mogą spowodować zapalenie się resztek pyłu drzewnego lub 
wewnętrznej bibuły filtracyjnej. 

⚫ Nie wolno dalej używać zużytych, rozdartych lub mocno zatkanych pasów 
szlifierskich. 

⚫ Nie należy dotykać ruchomej taśmy szlifierskiej. 
 
 

INSTRUKCJA ORGINALNA 
 

1. Dane maszynwe 

2. Instrukcje bezpieczeństwa 

3. Przygotowanie 

4. Użytkowanie 

5. Serwis i konserwacja 
 

UWAGA: PRZEZNACZENIE 

Maszyna ta jest przeznaczona do szlifowania na sucho za pomocą odpowiednich taśm szlifierskich. Nadaje się do szlifowania 

powierzchni drewna, metalu, tworzyw sztucznych, wypełniaczy, usuwania warstw starej farby, szlifowania pośredniego i usuwania 

rdzy. Do prac innych niż te, do których są przeznaczone, nie należy używać maszyn, narzędzi i akcesoriów do dodatkowych 

zastosowań (patrz instrukcja producenta). Wszystkie inne zastosowania są wyraźnie wykluczone. 

 

 
Specyfikacja techniczna: 

Uwaga: 

- deklarowana całkowita wartość drgań została zmierzona zgodnie ze standardową metodą badania i może być wykorzystana do 

porównania jednego narzędzia z innym; 

- deklarowana wartość całkowita wibracji może być również stosowana we wstępnej ocenie narażenia. 

Oznaczenie typu Szlifierka taśmowa FPB750 

Napięcie znamionowe 230V~ 50Hz 

Wejście mocy znamionowej 750W 

Prędkość, n0 200-300m/min 

Rozmiar taśmy szlifierskiej 76 x 533 mm 

Poziom ciśnienia akustycznego LpA (KpA=3dB(A)) 88,2 dB(A) 

Poziom mocy akustycznej LwA (KwA=3dB(A)) 99,2 dB(A) 

Poziom wibracji ah (K=1,5m/s2 ) 6,003 m/s2 

 

1. DANE MASZYNOWE 



 

 

Ostrzeżenie: 

- emisja drgań podczas rzeczywistego użytkowania elektronarzędzia może różnić się od deklarowanej wartości całkowitej w 

zależności od sposobu użytkowania narzędzia; 

- uniknąć ryzyka wibracji 

Propozycja: 1) zakładać rękawice podczas pracy 

2) ograniczyć czas pracy i skrócić czas wyzwalania. 

Zawartość opakowania 

1 Szlifierka taśmowa z taśmą szlifierską (80 

ziaren) 1 Worek pyłowy 

1 Instrukcja obsługi (z 1 instrukcją bezpieczeństwa i 1 kartą gwarancyjną) 

Oryginalne instrukcje 

Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy narzędzie i akcesoria nie uległy uszkodzeniu i nie należy ich używać w przypadku, gdy coś jest uszkodzone. 

Cechy charakterystyczne 

Rys. 1 

1. Uchwyt przedni 

2. Główny uchwyt 

3. Przełącznik spustowy 

4. Blokada na przycisk 

5. Pokrętło regulacji prędkości 

6. Dźwignia napinania pasa szlifierskiego 

7. Wałek czołowy 

8. Rolka napędowa 

9. Taśma szlifierska 

10. Pokrętło regulacji toru jazdy 

11. Port odpylania 

12. Worek pyłowy 

 

 
Objaśnienie symboli 

W niniejszej instrukcji obsługi i / lub na maszynie mogą być używane następujące symbole: 

 Przeczytaj uważnie instrukcje 

Zgodnie z podstawowymi obowiązującymi normami bezpieczeństwa określonymi w dyrektywach europejskich 

Maszyna klasy II - Podwójna izolacja - Nie potrzebujesz żadnej wtyczki z uziemieniem 

Oznacza  ryzyko obrażeń ciała, utraty życia lub uszkodzenia narzędzia w przypadku 

braku 
przestrzeganie wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji 

Wskazuje na zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym. 
 
 
 

Uszkodzone i/lub wyrzucone urządzenia elektryczne lub elektroniczne muszą być zebrane w odpowiednich miejscach recyklingu 
 

 
Natychmiast odłączyć wtyczkę od sieci elektrycznej w przypadku uszkodzenia przewodu i podczas konserwacji. 

2. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 



 

 

 
 

  Nosić ochronę oczu  

    

     Nosić maskę przeciwpyłową 

 
 

 
 

Wybór właściwego gatunku taśmy szlifierskiej 

Mocowanie pasa nadawczego 

Rys. 2 
 

 Przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji należy zawsze upewnić się, że maszyna jest wyłączona, a wtyczka wyjęta z 

punktu poboru mocy. 

1. Wybierz żądany gatunek taśmy szlifierskiej. 

2. Pociągnąć dźwignię napinania pasa. 

3. Wsuń taśmę szlifierską do pozycji, w której strzałka po wewnętrznej stronie taśmy jest skierowana w tym samym kierunku, 

co wskaźnik obrotu na szlifierce. 

4. Złóż dźwignię w dół. 

 OSTRZEŻENIE. Nie wolno dalej używać szlifierki z taśmą szlifierską, która jest przeciążona lub uszkodzona. 

 OSTRZEŻENIE. Nie należy używać tej samej taśmy szlifierskiej do drewna i metalu. Cząsteczki metalu osadzają się w taśmie i 

wyczyszczają drewnianą powierzchnię. 

Regulacja prowadzenia taśmy szlifierskiej 

Rys. 3 

  OSTRZEŻENIE. Dla własnego bezpieczeństwa, przed podłączeniem narzędzia do punktu poboru mocy, należy upewnić się, że 

wyłącznik spustowy jest ustawiony w pozycji "off". 

1. Podłączyć szlifierkę do punktu poboru prądu i przy napiętym pasie szlifierskim nacisnąć spust, a następnie zwolnić go. Taśma 

obraca się przez krótki czas. 

2. Podczas pracy taśmy ustawić pokrętło regulacji nadążnej, aby ustawić taśmę na środku rolki. 

3. Powtarzać działanie spustu i regulację śledzenia do momentu prawidłowego ustawienia pasa. 

4. Szlifierkę należy uruchomić na około minutę, aby zapewnić prawidłowe wyrównanie przed użyciem szlifierki na obrabianym przedmiocie. 

Odpylanie 

Rys. 4 

Zalecamy korzystanie z odpylacza przez cały czas. Wystarczy wsunąć worek na pył do otworu odpylającego. Przy dłuższym 

użytkowaniu lub przy dużych pracach zaleca się użycie odpowiedniego odkurzacza. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Włączanie i wyłączanie 

Rys. 5 

1. Uruchomić szlifierkę, nacisnąć przycisk spustowy. 
 

2. Zatrzymaj szlifierkę, zwolnij spust. 

3. PRZYGOTOWANIE 

4. UŻYTKOWANIE 



 

 

3. Po naciśnięciu przycisku blokady przy wciśniętym przełączniku spustowym, przełącznik jest utrzymywany w pozycji roboczej. Jest 

to wygodne, gdy wymagana jest ciągła praca przez dłuższy czas. 

4. Aby zwolnić przycisk blokady, należy nacisnąć i zwolnić przełącznik spustowy. 

UWAGA. Przed włączeniem lub wyłączeniem szlifierki należy zawsze podnieść ją z miejsca pracy. 

Pokrętło regulacji prędkości 

Rys. 6 

Obróć pokrętło regulacji prędkości, umożliwia ono regulację prędkości dla różnych funkcji. 

Szlifowanie 

Szlifierka może być używana do większości operacji szlifowania materiałów takich jak drewno, plastik, metal i powierzchnie malowane. 

OSTRZEŻENIE: Nie używaj tej maszyny na tynku. 
 

  Noś okulary ochronne i maskę przeciwpyłową. 

Tam, gdzie to możliwe, należy zabezpieczyć mniejsze detale, aby zapobiec ich przesuwaniu się pod 

szlifierką. Opuścić szlifierkę bez nacisku na obrabiany przedmiot, a następnie uruchomić szlifierkę. 

Szlifierkę należy przesuwać powoli po powierzchni obrabianego przedmiotu, aby uzyskać najlepsze wyniki, należy używać jej w ruchu 

liniowym, a nie kołowym. Użycie szlifierki w ruchu kołowym może spowodować ześlizgnięcie się taśmy. Szlifować z ziarnem, równolegle 

nad suwami dociskowymi. 

Usunąć farbę lub wygładzić bardzo szorstkie drewno, przeszlifować w poprzek włókien pod kątem 45º w dwóch kierunkach, a następnie 

wykończyć równolegle do włókien. Używaj wałka przedniego tylko do szlifowania narożników lub nieregularnych kształtów. 

Przed wyłączeniem należy podnieść szlifierkę. Pamiętaj, aby trzymać ręce z dala od ruchomego pasa, ponieważ po wyłączeniu maszyny 

będzie się ona poruszać jeszcze przez krótki czas. 

Jeśli po szlifowaniu nadal występują zarysowania na pracy, spróbuj jednego z poniższych sposobów: 

- Wróć do grubszego żwiru i zeszlifuj znaki przed ponownym wyborem, 

- Spróbuj użyć nowej taśmy szlifierskiej o tej samej granulacji, aby wyeliminować niepożądane ślady, zanim przejdziesz do drobniejszej granulacji i zakończysz 
pracę. 

 

   5. SERWIS I KONSERWACJA  

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności regulacyjnych lub konserwacyjnych należy zawsze odłączyć urządzenie. Jeśli 

przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub jego serwisanta, aby uniknąć 

zagrożenia. 

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy natychmiast odłączyć go od 

zasilania. Należy uważać, aby nie wystawić tego narzędzia na działanie deszczu. 

Jeżeli konieczna jest wymiana szczotek węglowych, zleć to wykwalifikowanej osobie zajmującej się naprawą (zawsze wymieniaj dwie 

szczotki jednocześnie). 

Sprzątanie 

Unikać stosowania rozpuszczalników podczas czyszczenia elementów z tworzyw sztucznych. Większość części plastikowych 

jest podatna na uszkodzenia spowodowane przez różne rodzaje rozpuszczalników dostępnych w handlu i może ulec 

uszkodzeniu w wyniku ich użycia. Do usuwania brudu, pyłu węglowego itp. należy używać czystych ściereczek. 

Smarowanie 

Wszystkie łożyska w tym narzędziu są smarowane wystarczającą ilością wysokojakościowego środka smarnego na cały okres 

eksploatacji urządzenia w normalnych warunkach pracy, dlatego też nie jest wymagane dalsze smarowanie. 

Środowisko 

  Produkty elektryczne nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami domowymi. Utylizować je w specjalnych punktach 
utylizacji przewidzianych do tego celu. W celu uzyskania informacji na temat recyklingu należy skontaktować się z 
lokalnymi władzami lub magazynem. 

Potencjalny wpływ na środowisko i zdrowie ludzkie w wyniku obecności substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym. 

Narzędzie to można również oddać do utylizacji w sklepie sprzętowym lub u sprzedawcy (albo u sprzedawcy Builder SAS). 

 



 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

Oryginalne instrukcje 

GWARANCJA 
 

1. Produkty Builder SAS są zaprojektowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości DIY. Firma Builder 

SAS udziela na swoje produkty 24-miesięcznej gwarancji, licząc od daty zakupu. Gwarancja ta dotyczy 

wszystkich wad materiałowych i produkcyjnych, które mogą się pojawić. Nie są możliwe żadne dalsze 

roszczenia, niezależnie od ich charakteru, bezpośrednie lub pośrednie, odnoszące się do osób i/lub 

materiałów. Produkty Builder SAS nie są przeznaczone do użytku profesjonalnego. 

2. W przypadku wystąpienia problemu lub usterki, należy zawsze najpierw skonsultować się z dealerem 

Builder SAS. W większości przypadków, dealer Builder SAS będzie w stanie rozwiązać problem lub 

usunąć usterkę. 

3. Naprawy lub wymiana części nie przedłużają pierwotnego okresu gwarancji. 

4. Wady powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania lub zużycia nie są objęte gwarancją. Dotyczy 

to m.in. wyłączników, wyłączników obwodów ochronnych i silników, w przypadku ich zużycia. 

5. Roszczenie z tytułu gwarancji może być rozpatrzone tylko wtedy, gdy: 

• Dowód daty zakupu może być dostarczony w formie paragonu. 

• Żadne naprawy i/lub wymiany nie zostały przeprowadzone przez osoby trzecie. 

• Narzędzie nie było narażone na niewłaściwe użytkowanie (przeciążenie maszyny lub montaż 
niezatwierdzonych akcesoriów). 

• Nie ma żadnych uszkodzeń spowodowanych czynnikami zewnętrznymi lub ciałami obcymi, takimi jak nadawca lub kamienie. 

• Nie ma żadnych szkód spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji bezpieczeństwa i instrukcji obsługi. 

• Nie ma żadnej siły wyższej z naszej strony. 

• Opis reklamacji znajduje się w załączeniu. 

6. Warunki gwarancji obowiązują w połączeniu z naszymi warunkami sprzedaży i dostawy. 

7. Narzędzia do usuwania usterek, które mają być zwrócone do Builder SAS za pośrednictwem dealera 

Builder SAS, będą odbierane przez Builder SAS tak długo, jak długo produkt jest odpowiednio 

zapakowany. Jeśli wadliwy towar zostanie wysłany bezpośrednio do Builder SAS przez konsumenta, 

Builder SAS będzie mógł przetworzyć ten towar tylko wtedy, gdy konsument pokryje koszty wysyłki. 

8. Produkty, które są dostarczane w słabo zapakowanym stanie, nie będą akceptowane przez Builder SAS. 



 

 

 
 

ZI, 32 rue Aristide Bergès - 31270 Cugnaux - Francja 
Tel: +33 (0)5.34.502.502 Fax : +33 (0)5.34.502.503 

 
Oświadcza, że wskazana poniżej maszyna: 

Szlifierka taśmowa 
Modelka: FPB750 

Numer seryjny: 20181215021-20181215520 
 

Została opracowana, zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie z 
wymaganiami dyrektyw: 
Dyrektywa maszynowa 

2006/42/WE Dyrektywa EMC 
Dyrektywa 2014/30/WE 

Dyrektywa ROHS Dyrektywa 
2011/65/UE 

 

Spełnia również następujące standardy: 
 
EN 62841-1:2015+AC:15 
EN62841-2-4:2014+AC:15 
EN55014-1:2017  
EN55014-2:2015  
EN61000-3-2:2014  
EN61000-3-3:2013  
EN 62321:2009 

 
 

Cugnaux, 01/12/2018 

 
Philippe MARIE/PDG 

 

Odpowiedzialny za dokumentację techniczną: Pan Olivier PATRIARCA 


