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UWAGA: Przed uiyciem ur2qd2enia dokladnie 2apoznaj si� 2 instrukcjq obslugi oraz
zaleceniami bezpieczer\stwa. Zachowaj instrukcj�.

OSTROZNIE: Symbol, przy kt6rym naleiy zwr6cic s2czeg6lnq uwag�.
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UWAGA: Nie wystawiac
atmosferycznych.

na

dzialanie

deszczu

oraz

innych

opad6w

UWAGA: Odlijcz urzqdzenie ad sieci zasilajqcej, przed przystqpieniem do
konserwacji i czyszczenia.

UWAGA: Naleiy stosowac sluchawki ochronne.

�

Model PM-GGE-2000M ..

UWAGA: Naleiy stosowac okulary ochronne.

DANE PRODUCENTA ...................
DEKLARACJA ZGODNOSCI

�
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UWAGA: Nie pozwalac zbliiac si� do urz<Jdzenia osobom nieuczestniczqcym w
pracy

UWAGA: Od/qczyc ur2qd2enie od sieci elektrycznej w przypadku uszkodzenia
pr2ewodu zasilajqcego.

UWAGA: Nie dotykac obracajqcych si� c2�sci. lstnieje duie niebezpiec2er\stwo
odniesienia obraier\!

�
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Gwarantowany po2iom mocy akustycznej
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Upewnic siE:, ie inne osoby zachowujq odpowiedni odstE:P bezpieczeristwa. Nie
pozwalac zbliiac siE: do urzqdzenia osobom nieuczestniczqcym w pracy.
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DANE TECHNICZNE
PM-GGE-2000M

Model

23 0V / 50Hz

Zasilanie

Produkt jest zgodny z obowiqzujqcymi europejskimi dyrektywami.

Moc silnika

2000W

Szerokosc robocza

450mm

GIE:bokosc robocza

220mm

Klasa ochrony
Klasa ochrony II

W instrukcji zawarte sq podstawowe informacje zwiqzane z produktem, jednak przez ciqgfe
udoskonalanie naszych urzqdzeri, dane w instrukcji mogq siE: r6inic z rzeczywistymi. Prosimy o
zwracanie uwagi na r6inice jakie mogq wystqpic.

ZASTOSOWANIE URZ,I\DZENIA
Urzqdzenie jest przeznaczone do przekopywania ziemi (np. grzqdek). UwzglE:dnic koniecznie
ograniczenia podane we wskaz6wkach bezpieczeristwa. lnstrukcja obsfugi zawiera r6wniei warunki
eksploatacji, konserwacji i utrzymania urzqdzenia. Ze wzglE:d6w bezpieczeristwa urzqdzenia nie wolno
uiywac jako agregatu nap�dowego dla wszelkiego rodzaju innych narzi:dzi roboczych i zestaw6w
narzi:dzi. Urzqdzenia uiywac tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Kaide uiycie, odbiegajqce od
opisanego w niniejszej instrukcji jest niezgodne z przeznaczeniem urzqdzenia.Za powstafe w wyniku
niewfasciwego uiytkowania szkody lub zranienia odpowiedzialnosc ponosi uiytkownik/ wfasciciel, a
nie producent. W zakres uiytkowania zgodnego z przeznaczeniem wchodzi r6wniei przestrzeganie
instrukcji obsfugi, instrukcji montaiu oraz wskaz6wek bezpieczeristwa zawartych w niniejszej
instrukcji. Osoby obsfugujqce oraz przeprowadzajqce prace konserwacyjne na urzqdzeniu muszq zostac
zapoznane z instrukcjq jej uiytkowania oraz moiliwymi niebezpieczeristwami.
Urzqdzenie moie bye naprawiane i konserwowane wyl<1cznie w autoryzowanym punkcie
serwisowym.
Urzqdzenia naleiy uiywac wyfqcznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Kaide uiycie, odbiegajqce od
opisanego w niniejszej instrukcji jest niezgodne z przeznaczeniem urzqdzenia. Za powstafe w wyniku
niewtasciwego uiytkowania szkody lub zranienia odpowiedzialnosc ponosi uiytkownik / wtasciciel, a
nie producent. Producent w celu udoskonalania swoich produkt6w zastrzega sobie prawo do
moiliwosci wystqpienia r6inic w wyiej wymienionym produkcie.

A

Ze wzgh;d6w bezpieczer\stwa urz<1dzenie nie maze bye uzywane przez dzieci i mlodzieiy w
wieku do lat 18 oraz przez osoby bi:d<1ce pod wplywem alkoholu, lek6w lub innych srodk6w
odurzajijcych.

A

Osoby, kt6re nie zapoznaly sii: z niniejsz<1 instrukci<1 obslugi, prosimy o jej dokladne
przeczytanie przed pierwszym uruchomieniem urz<1dzenia.
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Poziom cisnienia akustycznego l••

80,4 dB(A) K=3.0dB(A)

Poziom mocy akustycznej lwA
Gwarantowany poziom mocy akustycznej
lwA
Wibracje - lewa r<1czka (K=l,5 m/s')

91,57 dB(A) K=3.0dB(A)

-

93 dB(A) K=3.0dB(A)
0,768m/s2
0,747 m/s2

Wibracje - prawa r<1czka (K=l,5 m/s')
Waga netto

1 0,1 kg

BEZPI ECZENSTWO

A

Podczas uiywania narzi:dzi elektrycznych naleiy przestrzegac zasadniczych srodk6w
bezpieczer\stwa w celu ochrony przed poraieniem pr<1dem, zagroieniem obraieniami i poiarem.
Przed przyst<1pieniem do uiywania niniejszego narzi:dzia elektrycznego nalezy przeczytac
wszystkie wskaz6wki i odpowiednio przechowywac je w bezpiecznym miejscu.

Praca z urz<1dzeniem:
Ostroinie! Urzqdzenie moie powodowac powaine obraienia. Poniisze zasady pozwalajq uniknqc
wypadk6w i obraieri:
Przygotowanie:
•
•
•

•
•

Nie pozwalac dzieciom korzystac z urzqdzenia powierzchni, gdzie wyrzucane przedmioty mogq
spowodowac obraienia.
Nigdy nie pozwalac dzieciom ani innym osobom, kt6re nie znajq instrukcji obsfugi, uiywac
urzqdzenia.Przepisy lokalne mogq okreslac dolnq granicE: wieku osoby obsfugujqcej.
Opisywane urzqdzenie nie jest przeznaczone do uiytkowania przez osoby (w tym takie dzieci)
z ograniczonymi moiliwosciami fizycznymi, sensorycznymi lub psychicznymi lub
nieposiadajqce wymaganego doswiadczenia i/lub wiedzy, chyba ie pracujq one pod nadzorem
osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeristwo lub tei otrzymujq od niej instrukcje odnosnie
pracy przy urzqdzeniu.
Nigdy nie uiywac urzqdzenia, gdy w pobliiu znajdujq siE: ludzie, w szczeg6Inosci dzieci i
zwierzE:ta domowe.
Sprawdzac teren, na kt6rym ma zostac zastosowane urzqdzenie, i usunqc kamienie, patyki,
druty lub inne ciafa obce, kt6re moglyby zostac pochwycone, a nastE:pnie wyrzucone.
Zawsze nosic odpowiedniq odziei roboczq, takq jak mocne obuwie z podeszwami
antyposlizgowymi, wytrzymate, dfugie spodnie, ochraniacze na uszy i okulary ochronne.
Nie uiywac urzqdzenia, gdy chodzi siE: na boso lub ma siE: zafoione odkryte sandaly
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•

•

Nie pracowac z urzqdzeniem uszkodzonym, niekompletnym lub przebudowanym bez zgody
producenta.
Nie pracowac z uszkodzonymi lub brakujqcymi zabezpieczeniami (np. diwignia uruchamiajqca,
przycisk odblokowujqcy, ostona odbojowa).
Nigdy nie obchodzic zabezpieczeri (np. poprzez przywiqzywanie diwigni uruchamiajqcej).
Dzieci powinny przebywac pod nadzorem, aby uniemozliwic im zabaw!; przy urzqdzeniu.
Przed uruchomieniem urzqdzenia upewnic Sil;, czy do otworu nozowego nie wsunql si!; zaden
przedmiot ani gatqi, czy urzqdzenie stoi stabilnie oraz czy obszar roboczy jest uprzqtni!;ty i nie
jest zablokowany. Sprawdzac stan przedtuzacza oraz przewodu przylqczeniowego urzqdzenia.
Stosowac niezb!;dne zabezpieczenia.
Jesli podczas wlqczania urzqdzenie wpada w nietypowe wibracje lub wydaje nietypowe
odgtosy, wyciqgnqc wtyczk!; sieciowq z gniazda i sprawdzic wat nozowy. Upewnic si!;, ze wal
nozowy nie blokujq kamienie lub gal!;zie lub czy nie zakleszczyty Sil; one mi!;dzy nozami. Jesli
zadne problemy nie zostanq wykryte, urzqdzenie nalezy odestac do punktu obstugi klienta.
Jesli noze przestanq prawidtowo kopac lub silnik zostanie przeciqiony, nalezy sprawdzic
wszystkie CZ!;SCi urzqdzenia i CZ!;SCi zuzyte wymienic. Jesli konieczna b!;dzie rozlegta naprawa,
nalezy zwrocic Sil; do punktu obstugi klienta.

Uiytkowanie:

•
•

Ostroznie - ostre narz!;dzie. Uwazac, by nie zaciqc Sil; w palce u rqk lub nog. Podczas pracy
stopy i palce zawsze trzymac z dala od walca. lstnieje niebezpieczeristwo odniesienia obrazeri!
Nie uzywac urzqdzenia w deszczu, przy ztej pogodzie, w wilgotnym otoczeniu lub na wilgotnym
trawniku. Pracowac tylko przy swietle dziennym lub dobrym oswietleniu. Nie pracowac z
urzqdzeniem, jesli jest Sil; Zm!;CZOnym lub rozkojarzonym czy tez pod zazyciu narkotykow lub
tabletek. Przerw!; w pracy robic zawsze o wyznaczonej porze. Pracowac z rozwagq.
Zapoznac Sil; z otoczeniem i uwazac na potencjalne zagrozenia, ktore mogq zostac zagtuszone
przez odgtos silnika.
Podczas pracy zwracac uwag!; na stabilnq pozycj!;, w szczegolnosci na zboczach. Zawsze
pracowac w poprzek zbocza, nigdy w gor� ani w dot. Nalezy zachowac szczegolnq ostroznosc
przy zmianie kierunku jazdy na zboczu. Nigdy nie pracowac na zbyt stromych zboczach.
Urzqdzenie prowadzic wylqcznie wolno i trzymajqc r�kojesc oburqcz. Nalezy zachowac
szczegolnq ostroznosc przy odwracaniu lub przyciqganiu urzqdzenia do siebie. Ryzyko
potkni!;cia!
Diwigni� uruchamiajqCq uruchamiac lub naciskac ostroznie zgodnie z instrukcjami w niniejszej
instrukcji.
Nie przechylac narz!;dzia przy uruchamianiu, chyba ze trzeba je podniesc. W takim przypadku
przechylic kosiark!; tylko tak daleko, jak to tylko bezwzgl!;dnie konieczne i podnosic tylko CZ!;SC
niemajqcq kontaktu z osobq obstugujqeq.
Gdy po uniesieniu urzqdzenie zostaje z powrotem postawione na ziemi, obie r!;Ce muszq
znajdowac Sil; w pozycji roboczej.
Nie uzywac urzijdzenia w poblizu tatwopalnych cieczy lub gazow. Nieprzestrzeganie tych
wskazowek powoduje zagrozenie pozarem lub wybuchem.

Przerwa w pracy:

•

Po wylqczeniu urzqdzenia walec obraca Sil; jeszcze przez kilka sekund. R!;ce i stopy trzymac z
dala.
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Nie dotykac Z!;bOw, zanim urzqdzenie nie zostanie odlqczone od sieci, a Z!;bY catkowicie Sil; nie
zatrzymajq.
Ziemi!; usuwac tylko, gdy urzqdzenie znajduje Sil; w bezruchu.
Wylqczyc urzqdzenie, gdy chce si!; je przetransportowac, uniesc lub przechylic czy przejechac
po powierzchni innej niz przeznaczona do skoszenia.
Nigdy nie pozostawiac urzqdzenia na stanowisku pracy bez nadzoru.
Wylqczyc urzqdzenie i wyciqgnqc wtyczk!; sieciowq:
- zawsze, gdy zostawia Sil; maszynl;,
- przed przystqpieniem do czyszczenia nozy lub usuwania blokad,
- gdy urzijdzenie nie jest uzywane,
- przy wszystkich czynnosciach zwiqzanych z konserwacjq i czyszczeniem,
- jesli przewod zasilania jest uszkodzony lub zaplqtany,
- jesli podczas pracy urzqdzenie natrafi na przeszkod!; lub wystqpiq nietypowe wibracje. W
takim przypadku sprawdzic urzqdzenie pod kqtem uszkodzeri i w razie potrzeby zlecic jego
napraw!;.
Urzqdzenie przechowywac w suchym miejscu i poza zasi!;giem dzieci.

A

Ostroinie! Poniisze zasady pozwalaj11 unikn11c uszkodzeri urz-tdzenia
wynikajqcych z nich szkod na osobach:

ewentualnie

Dbac o narz1:dzie

Wylqczac urzijdzenie i podnosic je, gdy jest transportowane po schodach.
Przed kazdym uzyciem przeprowadzic kontrol1: wzrokowq urzqdzenia. Nie uiywac urzqdzenia,
gdy brakuje zabezpieczeri (np. ostona odbojowa), CZ!;SCi urzqdzeri tnqcych lub sworzni, Sq one
zuzyte tub uszkodzone. W szczegolnosci sprawdzac przewod zasilania i diwignit; uruchamiajqeq
pod kqtem uszkodzeri. W celu uniknit;cia niewywazenia uszkodzone narzt;dzia i sworznie wolno
wymieniac tylko w zestawach.
Uzywac wylqcznie czt;sci zamiennych i CZ!;SCi wyposaienia dostarczanych i zalecanych przez
dostawct;. Uiywanie CZ!;SCi innych producentow prowadzi do natychmiastowej utraty prawa
do roszczenia z tytutu gwarancji.
Zadbac O to, by wszystkie nakr!;tki, sworznie i sruby byty mocno dokr!;cone i urzqdzenie
znajdowato Sil; w bezpiecznym stanie roboczym.
Nie podejmowac samodzielnych prob naprawy urzqdzenia, chyba ze posiada sit; wyksztatcenie
w tym zakresie. Wszelkie prace, ktore nie zostaly uwzgl!;dnione w niniejszej instrukcji, wolno
wykonywac wylqcznie upowaznionym przez nas punktom obstugi klienta.
z urzqdzeniem obchodzic sit; ostroznie. Narz!;dzia utrzymywac w czystosci, aby umoiliwic
lepszq i bezpieczniejsza pract;. Stosowac Sil; do wskazowek dotyczqcych konserwacji.
Nie przeci<1iac urzqdzenia. Pracowac tylko w podanym zakresie mocy. Do cit;ikich prac nie
stosowac maszyn o malej mocy. Nie uzywac urzqdzenia do celow, do ktorych nie jest
przeznaczone.

OG6LNE WSKAZ0WKI BEZPIECZENSTWA

A

Zanim rozpoczniesz prac1: przy uiyciu tego urz11dzenia, zapoznaj si1: dobrze ze wszystkimi
elementami obslugi. Przecwicz obchodzenie si1: z urzqdzeniem i popros specjalist1: o objasnienie
funkcji, sposobu dzialania i technik pracy. Upewnij si1:, ie w razie awarii b1:dziesz mogl
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natychmiast wylijczyc urzijdzenie. Niewlasciwe uiytkowanie urzijdzenia moie prowadzic do
ciE:ikich obraieri.

przedluiacza przeznaczonego do pracy na wolnym powietrzu zmniejsza ryzyko poraienia

THf ART Of: TOOi c; TFCHNOI Ol,'f

,A

THf ART OF TOOi,;; TffHNOI OC,'t

prijdem elektrycznym.
f.

OSTRZEiENIE! Naleiy przeczytac wszystkie ostrzeienia dotyczijce bezpieczeristwa
uiytkowania oznaczone symbolem i wszystkie wskaz6wki dotyczijce bezpieczer\stwa
uiytkowania.

Nieprzestrzeganie podanych niiej ostrzeier\ dotycz<jcych bezpieczeristwa i wskaz6wek dotyczqcych
bezpieczeristwa moie bye przyczynq poraienia prijdem elektrycznym, poiaru i/lub powainych
obraieri.
Zachowaj wszystkie ostrzeienia i wskaz6wki dotyczqce bezpieczeristwa, aby m6c skorzystac z nich w

W przypadku, gdy uiywanie elektronarz�dzia w srodowisku wilgotnym jest nieuniknione jako
ochronli przed napi!iciem zasilania naleiy stosowae urz<1dzenie r6inicowoprqdowe (RCD).
Zastosowanie RCD zmniejsza ryzyko poraiania prijdem elektrycznym.

A

OSTRZEiENJE! Og61ne ostrzeienia dotyczijce bezpieczeristwa uiytkowania narzE:dzia.

BEZPIECZENSTWO OSOBISTE
a.

Niniejszy sprz�t nie jest przeznaczony do uiytkowania przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonej zdolnosci fizycznej,

przyszlosci.

W podanych niiej ostrzeieniach wyraienie ,,elektronarz!idzie" oznacza elektronarzE:dzie zasilane z sieci

instrukcjij

(z przewodem zasilajqcym) lub elektronarzE:dzie zasilane z akumulatora (bezprzewodowe).

bezpieczeristwo.

,A

b.

b.

Nie naleiy uiywac elektronarz�dzia w srodowiskach wybuchowych, tworzonych przez latwo

odpowiadajqce

za

ich

narkotyk6w,

alkoholu

lub

lekarstw.

Chwila

nieuwagi

podczas

pracy

Naleiy stosowae wyposaienie ochronne. Naleiy zawsze zakladae okulary ochronne. Uiywanie
obuwie antyposlizgowe, kask lub ochronniki sluchu, zmniejszy osobiste obraienia.

d.

Naleiy unikae niezamierzonego rozruchu. Przed przylqczeniem do ir6dla zasilania i/lub przed

Nie naleiy dopuszczac dzieci i obserwator6w do miejsc, w kt6rych uiywa si� elektronarz�dzi.
Rozproszenie uwagi moie spowodowac utrat� kontroli nad elektronarz�dziem.

upewnie si�, ie wylijcznik elektronarz�dzia jest w pozycji wylqczony. Przenoszenie
elektronarz�dzia z palcem na wylqczniku lub przylqczenie elektronarz!idzia do sieci zasilajijcej
przy zalijczonym wylqczniku

OSTRZEiENIE! Og61ne ostrzeienia dotycz;ice bezpieczeristwa uiytkowania narzE:dzia.

Wtyczki elektronarz�dzi muszq pasowac do gniazdek. Nigdy w iaden spos6b nie naleiy

e.

wtyczkowych zmniejsza ryzyko poraienia prqdem elektrycznym.
Naleiy unikac dotykania powierzchni uziemionych lub zwartych z mas<1, takich jak rury,

w obracajqcej si� cz�sci elektronarz�dzia moie spowodowae osobiste obraienia.
Nie naleiy wychylac si� za daleko. Naleiy caly czas stae pewnie i zachowae r6wnowag�.

g.

Naleiy odpowiednio si� ubierae. Nie naleiy nosie luinego ubrania ani biiuterii. Naleiy

Umoiliwi to lepsz<1 kontrol� nad elektronarz�dziem w sytuacjach nieprzewidywalnych.
utrzymywae swoje wtosy, ubranie i r�kawiczki z dala od cz�sci ruchomych. Luine ubrania,
biiuteria lub dlugie wtosy mogij zostae zaczepione przez cz�sci ruchome.
h. Jeieli urzijdzenia Sq przystosowane do przylijczenia zewnlitrznego odciqgu pytu i pochtaniacza
pytu, naleiy upewnie si�, ie sq one przylijczone i prawidlowo uiyte. Uiycie pochtaniaczy pytu

ogrzewacze, grzejniki centralnego ogrzewania i chlodziarki. W przypadku dotkni�cia cz�sci
uziemionych lub zwartych z mas<1, wzrasta ryzyko poraienia pr<jdem elektrycznym.
Nie naleiy naraiac elektronarz�dzi na dzialanie deszczu lub warunk6w wilgotnych. W
przypadku przedostania si!i do elektronarz�dzia wody, wzrasta ryzyko poraienia pr<jdem
elektrycznym.
Nie naleiy nadwer�iac przewod6w przyl<jczeniowych. Nigdy nie naleiy uiywac przewodu
przylijczeniowego do przenoszenia, ciijgni�cia elektronarz�dzia lub wyciijgania wtyczki z
gniazdka. Naleiy trzymac przew6d przylqczeniowy z daleka od ir6del ciepla, olej6w, ostrych
kraw!idzi lub ruchomych cz�sci. Uszkodzone lub zaplijtane przewody przylijczeniowe
zwi�kszajij ryzyko poraienia prijdem elektrycznym.
W przypadku, gdy elektronarz�dzie uiywa si� na wolnym powietrzu, przewody przylqczeniowe
naleiy przedfuiae przedluiaczami przeznaczonymi do pracy na wolnym powietrzu. Uiywanie
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moie bye przyczynij wypadku.

Przed uruchomieniem elektronarz�dzia naleiy usunqe wszystkie klucze. Pozostawienie klucza

f.

majqcych przew6d z iylq uziemienia ochronnego. Brak przer6bek we wtyczkach i gniazdkach

e.

osoby

podl<1czeniem akumulatora oraz zanim podniesie si� lub przeniesie si� narz�dzie naleiy

przerabiac wtyczki. Nie naleiy uiywac iadnych przedtuiaczy w przypadku elektronarz�dzi

d.

przez

palne ciecze, gazy lub pyly. Elektronarz�dzie wytwarza iskry, kt6re mogq zapalic pyt lub opary.

BEZPIECZENSTWO ELEKTRYCZNE

c.

przekazanej

w odpowiednich warunkach wyposaienia ochronnego, takiego jak maska przeciwpylowa,

oswietlenie przyczyniajij si� do wypadk6w.

b.

sprz�tu,

Naleiy bye przewidujqcym, obserwowae co si� robi i zachowywae rozs<jdek podczas uiywania
wptywem

c.

W miejscu pracy naleiy utrzymywac porz<1dek i dobre oswietlenie. Nieporzqdek i zle

a.

uiytkowania

elektronarz�dziem moie spowodowac powaine osobiste obraienia.

a.

A

lub osoby nie majqce

elektronarz�dzia. Nie naleiy uiywae elektronarz�dzia, gdy jest si� zm�czonym lub pod

OSTRZEiENIE! Og61ne ostrzeienia dotyczijce bezpieczeristwa uiytkowania narzE:dzia.

BEZPIECZENSTWO W MIEJSCU PRACY

c.

czuciowej lub psychicznej,

doswiadczenia lub znajomosci sprz�tu, chyba ie odbywa si� to pod nadzorem lub zgodnie z

moie zredukowae zagroienia zaleine od zapylenia.

A

OSTRZEiENIE! Og61ne ostrzeienia dotyczijce bezpieczeristwa uiytkowania narzE:dzia.

EmisjE: halasu oraz wibracje naleiy ograniczyc do minimum!
•

Stosowae wyt<1cznie sprawne urz<jdzenia.

•

Urzqdzenie poddawae regularnej konserwacji i czyszczeniu.

•

Dostosowae metod� pracy do urz<1dzenia.

•

Nie przeciqiae urz<jdzenia.
W razie potrzeby oddac urz<1dzenie do przegl<jdu.

•

Gdy urz<1dzenie nie jest uiywane, powinno bye wylqczone.
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UZYTKOWANIE I TROSKA O ELEKTRONARZ�DZIE
a. Nie naleiy elektronarz�dzia przeciqiac. Naleiy stosowac elektronarz�dzie o mocy
odpowiedniej do wykonywanej pracy. Wlasciwe elektronarz�dzie umoiliwi prac� lepszq i
bezpieczniejszq przy obciqieniu, na jakie zostalo zaprojektowane.
b. Nie naleiy uiywac elektronarz�dzia, jeieli lqcznik go nie zalqcza i nie wylqcza. Kaide
elektronarz�dzie, kt6rego nie moina zalqczac lub wylqczac lqcznikiem, jest niebezpieczne i
musi zostac naprawione.
c. Naleiy odlqczac wtyczk� ze ir6dla zasilania elektronarz�dzia i/lub odlqczyc akumulator przed
wykonaniem kaidej nastawy, wymiany CZE:Sci lub magazynowaniem. Takie zapobiegawcze
srodki bezpieczer\stwa redukujq ryzyko przypadkowego rozruchu elektronarzE:dzia.
d. Nieuiywane elektronarzE:dzie naleiy przechowywac poza zasiE:giem dzieci i nie naleiy
pozwalac osobom niezaznajomionym z elektronarzE:dziem lub niniejszq instrukcjq na uiywanie
elektronarzE:dzia. ElektronarzE:dzia Sq niebezpieczne w rE:kach nieprzeszkolonych
uiytkownik6w.
e. ElektronarzE:dzia naleiy konserwowac. Naleiy sprawdzac wsp61osiowosc lub zakleszczenie siE:
CZE:SCi ruchomych, PE:kniE:cia CZE:SCi i wszystkie inne czynniki, kt6re mogq miec wplyw na pracE:
elektronarzE:dzia. Jeieli stwierdzi siE: uszkodzenia, naleiy elektronarzE:dzie przed uiyciem
naprawic. Przyczynq wielu wypadk6w jest niefachowy spos6b konserwacji elektronarzE:dzia.
f. NarzE:dzia tnqce powinny bye ostre i czyste. Odpowiednie utrzymywanie ostrych krawE:dzi
narzE:dzi tnqcych zmniejsza prawdopodobier\stwo zakleszczenia i ulatwia obslugE:.
g. ElektronarzE:dzie, wyposaienie, narzE:dzia robocze itp. naleiy stosowac zgodnie z niniejszq
instrukcjq, biorqc pod uwagE: warunki pracy i rodzaj pracy do wykonania. Uiywanie
elektronarzE:dzia w spos6b, do jakiego nie jest przewidziane, moie spowodowac niebezpieczne
sytuacje.
h. W niskich temperaturach lub po dluiszym okresie nieuiytkowania, zalecane jest wlqczenie
elektronarzE:dzia bez obciqienia na okres kilku minut w celu wlasciwego rozprowadzenia
smaru w mechanizmie napE:du.
Do czyszczenia elektronarzE:dzi stosowac miE:kkq, wilgotnq (nie mokra) szmatkE: i mydlo. Nie
stosowac benzyny, rozpuszczalnik6w i innych srodk6w mogqcych uszkodzic urzqdzenie.
j. ElektronarzE:dzie naleiy przechowywac/ transportowac po upewnieniu siE:, ie wszystkie jego
elementy ruchome Sq zablokowane i zabezpieczone przed odblokowaniem za pomocq
oryginalnych element6w do tego przeznaczonych.
k. ElektronarzE:dzie naleiy przechowywac w miejscu suchym, zabezpieczone przed kurzem i
wnikaniem wilgoci.
Transportowanie elektronarzE:dzia powinno odbywac siE: w opakowaniu oryginalnym,
zabezpieczajqcym przed uszkodzeniami mechanicznymi.

1Hf ART Of TOOi Ii TffHNOI V"'f

•
•

•

•
•

Ryzyko resztkowe moina zminimalizowac poprzez przestrzeganie "Wskaz6wek
bezpieczer\stwa" i "Uiytkowanie zgodnie z przeznaczeniem" oraz instrukcji obslugi.
Nie naleiy wywierac zbE:dnego nacisku na maszynE:: nadmierny nacisk podczas pilowania
spowoduje szybkie uszkodzenie pily. Moie to prowadzic do zmniejszenia wydajnosci maszyny,
a takie do zmniejszenia dokladnosci ciE:cia.
Unikac przypadkowego wlqczania maszyny: podczas wkladania wtyczki do gniazda nie wolno
wciskac przycisku zasilania.
Naleiy uiywac narz�dzia, kt6re jest zalecane w niniejszej instrukcji. Zapewni to optymalnq
wydajnosc pilarki.
Podczas pracy maszyny naleiy trzymac rE:ce z dala od obszaru pracy.
Przed wykonaniem jakichkolwiek regulacji lub prac serwisowych naleiy wylqczyc urzqdzenie i
wyjqc wtyczkE: sieciowq.

RYZYKO RESZTKOWE
To elektronarzE:dzie zostalo skonstruowane zgodnie z najnowszq technologiq i og6Inie uznanymi
przepisami bezpieczer\stwa. Mirna to moiliwe jest wystqpienie podczas pracy poszczeg6Inych
zagroier\ resztkowych.
•
•

Niebezpieczer\stwo poraienia prqdem elektrycznym w przypadku zastosowania niewlasciwych
elektrycznych przewod6w przylqczeniowych.
Ponadto, mimo zastosowania wszystkich srodk6w ostroinosci, moie wystE:powac ukryte
ryzyko resztkowe.
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3.
4.
5.
6.

Drijiek pa!ijka
Drijiek dolny
Korpus maszyny
Wat noiowy

7.
8.
9.

Kato
Kotpak kota
Sruba zamkowa
Nakr�tka skrzydetkowa (tworzywo
sztuczne)

10.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Wyposazenie
lx R�kojesc(l)
lx Korpus maszyny (5)
lx Drijiek pa!ijka (3)
4x Nakr�tka skrzydetkowa (Tworzywo sztuczne)
(10)

Prze!ijcznik wt.fwy!.
Mocowanie kota
Podktadka (wst�pnie zamontowana)
Zawleczka zabezpieczajijca (wst�pnie
zamontowana)
Sworzer\ zabezpieczajijcy
Sruba MB
Nakr�tka zabezpieczajijca MB
Wat nap�dowy

2x Prowadzenie przewodu (11)
2x Kolo (7)
2x Kolpak kola (8)
4x sruba zamkowa (9)
lx lnstrukcja obstugi

CZYNNO�CI WST�PNE
a)
b)
c)
d)
e)

Otworzyc opakowanie, a nast�pnie wyciqgnqc urzqdzenie.
Zdjqc Ioli� zabezpieczajqCq oraz zabezpieczenia transportowe, (jesli takie wyst�pujq).
Sprawdzic czy w opakowaniu Sq cz�sci demontowane i klucze.
Sprawdzic, czy urzqdzenie i wyposaienie nie zostat uszkodzone podczas transportu.
Zachowac opakowanie.

UWAGA! Urzqdzenie i opakowanie nie stuiq do zabawy! Chronic przed dziecmi, niebezpieczeristwo
potkni�cia lub uduszenia si�.

OBSlUGA URZJ\DZENIA
PRZED URUCHOMIENIEM
Przed podtqczeniem sprawdzic, czy dane na tabliczce znamionowej zgadzajq si� z danymi sieci.

,A

Ostrzezenie! Przed przystqpieniem do pracy przy um1dzeniu zawsze wyciqgac wtyczkt:
sieciow<1!

Glebogryzarka w momencie dostawy jest cz�sciowo rozmontowana. Przed uiyciem glebogryzarki
elektrycznej naleiy zamontowac ri:kojesc. Po kolei wykonywac polecenia zawarte w instrukcji obstugi
i w celu utatwienia sobie montaiu wspomagac si� rysunkami.
MONTAi
(Rys. 3-9)
Uwaga! Przed uruchomieniem urzqdzenie koniecznie calkowicie zmontowac!

0

UKtADANIE PRZEWODU ZASILANIA
(Rys. 6, 7)
Zamontowac przew6d i prowadzenie przewodu (11) na prawym dr<1iku dolnym (4) i (w kierunku pracy)
drqiku palqka (3), nasadzajqc je na niego.
MONTAZ K6t
WyjqC wst�pnie zamontowanq zawleczk� zabezpieczajqcq (16) i podkladk� (15). Natoiyc kolo (7) na
mocowanie kola (14). Zabezpieczyc je podkladkq (15) i zawleczkq zabezpieczajqCq (16). Nast�pnie
zamontowac kolpak kola (8). (Montai przebiega identycznie po obu stronach).
MONTAZ WAtu NOZOWEGO
(Rys. 12)
Nasunqc waly noiowe (6) na lewq i prawq czi:sc walu nap�dowego (20) urzqdzenia. Nie ma znaczenia,
czy dany wal noiowy (6) zamontuje si� z prawej czy lewej strony, gdyi Sq one wykonane w identyczny
spos6b. Zwr6cic uwag�, by otwory walu noiowego (6) i otwory w wale nap�dowym (20) r6wno na
siebie nachodzily. Teraz naleiy przetknqc poszczeg61ne sruby M8 (18) i zabezpieczyc je nakr�tkami M8
(19). Nakr�tki (19) dociqgnqC za pomoeq klucza plaskiego lub grzechotki z nasadkq (narz�dzia te nie
wchodzq w zakres dostawy) silq dtoni.
W celu demontaiu: Post�powac w odwrotnej kolejnosci.

OBStuGA
WV>,_CZANIE/WYt.A,CZANIE MASZYNY
(Rys. 8)
Aby zapobiec niezamierzonemu wlqczeniu glebogryzarki, rqczka gazu (1) jest wyposaiona w przycisk
odblokowujqcy (12), kt6ry trzeba wcisnqC, aby umoiliwic wcisni�cie przelqcznika wl./wyl. (13).
Po zwolnieniu przelqcznika wt./wyt. (13) glebogryzarka wylqcza si�. Kilkukrotnie powt6rzyc t�
czynnosc, aby upewnic si�, czy urzqdzenie dziata prawidlowo. Przed przystqpieniem do czynnosci
zwiqzanych z naprawq lub konserwacjq urzqdzenia naleiy upewnic si�, czy wat noiowy nie obraca si�
oraz czy urzqdzenie jest odlqczone od sieci. Zawsze naleiy zachowywac odst�p bezpieczeristwa mi�dzy
obudowq a uiytkownikiem wyznaczony przez r�kojesc (1). Podczas pracy na skarpach i zboczach zaleca
si� zachowanie szczeg61nej ostroinosci. Zwracac uwag� na stabilnq pozycj�, nosic buty z
antyposlizgowymi, mocnymi podeszwami i dlugie spodnie. Zawsze pracowac w poprzek zbocza. Ze
wzgl�d6w bezpieczeristwa nie naleiy pracowac z glebogryzarkq na zboczach o pochylosci powyiej 15
stopni. Naleiy zachowywac szczeg6lnq ostroinosc podczas poruszania si� w tyl i przeciqganiu
glebogryzarki, ryzyko potkni�cia !
WSKAZOWKI DOTYCZJ\CE PRAWIDtoWEJ PRACY
Glebogryzark� prowadzic wolno i z rozwagq do przodu. Powierzchnie obrabiac w torze prostym. Aby
nie pozostawic iadnych wolnych pas6w, powinny one na siebie niece zachodzic. Urzqdzenie stosowac
wylqcznie na uprzednio spulchnionej ziemi. Nie moina go stosowac do przekopywania powierzchni
trawnika.

Polqczyc drqiek palqka (3) i r�kojesc (1) z drqikami dolnymi (4) przy uiyciu nakr�tki
skrzydetkowej (9) i sruby zamkowej (8). (Rys. 3, 4)
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Zagrozenie!

ART OF TOOi C. TffH�I

Uwaga! Podczas eksploatacji kola muszij bye zamocowane w g6rnej pozycji!

Po wytqczeniu silnika wat noiowy obraca siE: jeszcze przez kilka sekund. Nie pr6bowac zatrzymac watu
nozowego. Jesli poruszajqcy siE: wal nozowy uderzy w jakis przedmiot, GlebogryzarkE: nalezy wytqczyc
i poczekac, ai wal nozowy catkowicie siE: zatrzyma. NastE:pnie sprawdzic stan walka nozowego. Jesli
jest uszkodzony, nalezy go wymienic. Zuzyty przew6d potqczeniowy urzqdzenia nalezy umiescic na
ziemi w PE:tli umieszczonej przed uzywanym gniazdem. Nalezy pracowac z dala od gniazda lub kabla i
upewnic siE:, ze przew6d potqczeniowy urzqdzenia znajduje siE: zawsze poza obszarem przeznaczonym
do przetworzenia, tak aby przew6d potqczeniowy urzqdzenia nie zostat przeciqgniE:tY przez ztqcze
silnika.

W celu przechowywania lub transportu w ograniczonym obszarze nalezy postE:powac w nastE:pujqcy
spos6b:

PRZYG0TOWANIE WARSTWY SIEWNEJ
Do przygotowania warstwy siewnej zalecamy jeden z nastE:pUjqcych wzor6w uprawy:

KONSERWACJA

Wz6r uprawy A - Wykonac dwa przejscia przez obszar do zasiewu. Drugie przejscie powinno
przechodzic prostopadle do pierwszego.
Wz6r uprawy B - Wykonac dwa przejscia przez obszar do zasiewu. Drugie przejscie powinno siE:
naktadac na przejscie pierwsze.

A

Uwaga ! Ryzyko zmiazdzenia przy dzwigarach. Moina teraz przeniesc maszynE: za pomoc.1
uchwytu transportowego (8). Maszyna maze bye teraz przewozona na drijzku mieszadla (3). W
ten spos6b mozna takze optymalnie magazynowae maszynE:.

KONSERWACJA I SERWIS

e

Uwaga. Przed rozpoczE:ciem jakichkolwiek prac
bezwzgh:dnie odlijczye urzijdzenie od sieci elektrycznej.

konserwacyjnych nalezy

W miarE: mozliwosci zabezpieczenia, szczeliny wentylacyjne i obudowE: silnika powinny bye wolne od
pytu i zanieczyszczer\. Urzqdzenie przecierac czystq szmatkq lub przedmuchiwac je sprE:ionym
powietrzem pod niskim cisnieniem.
Zalecamy czyszczenie urzqdzenia bezposrednio po kazdym uzyciu.
Urzqdzenie powinno siE: regularnie czyscic wilgotnq szmatkq i niewielkq ilosciq szarego mydla. Nie
uzywac srodk6w czyszczqcych ani rozpuszczalnik6w; mogtyby one uszkodzic plastikowe czE:sci
urzqdzenia. Uwazac, aby do wnE:trza nie dostata siE: woda. Przedostanie siE: wody do urzqdzenia
elektrycznego zwiE:ksza ryzyko porazenia prqdem.
•
•

OCZYSZCZANIE N0ZY
Podczas pracy miE:dzy noze mogq przedostac siE: kamienie, korzenie itp., zas resztki roslin mogq siE:
owijac wok6t watka napE:du.
Aby wyczyscic ZE:bY lub watek z ZE:bami, zwolnic dzwigniE: spustowq, odczekac do momentu, ai zE:bY
catkowicie siE: zatrzymajq, po czym odlqczyc glebogryzarkE: od zasilania. Wypchnqc lub usunqc ciata
obce z ZE:b6w i watka.
Aby usprawnic usuwanie wysokiej trawy lub chwast6w z watka napE:du, zdemontowac jeden lub
WiE:Cej ZE:b6w.
TRANSPORT I SKtAD0WANIE
(Rys. 12)

•
•
•

WymianE: zuzytego lub uszkodzonego watu nozowego nalezy zlecic autoryzowanemu
specjaliscie.
Zadbac o to, by wszystkie elementy mocujqce (sruby, nakrE:tki itd.) zawsze byty mocno
dokrE:cone, tak aby byta mozliwa bezpieczna praca z glebogryzarkq.
GlebogryzarkE: przechowywac w suchym pomieszczeniu.
Aby zachowac dtugq zywotnosc urzqdzenia, wszystkie czE:sci wkrE:cane oraz kola i osie powinny
bye czyszczone, a nastE:pnie naoliwione.
Regularna pielE:gnacja Glebogryzarki zapewnia nie tylko jej dtugq trwalosc i wydajnosc, lecz
takie przyczynia siE: do doktadnego i tatwego przekopywania grzqdek.
Na zakoriczenie sezonu przeprowadzic og6lnq kontrolE: Glebogryzarki i usunqc wszelkie
nagromadzone pozostalosci. Przed kazdym rozpoczE:ciem sezony koniecznie sprawdzic stan
glebogryzarki. W sprawie napraw nalezy kontaktowac siE: z naszym punktem obslugi klienta.

SZCZOTKI W�GLOWE
Naleiy dokonywac inspekcji oraz wymiany szczotek WE:glowych, jezeli zuzycie dojdzie do linii
wskazujqcej maksymalne zuzycie szczotki nalezy wymienic obie szczotki jednoczesnie.

Przed transportem oddzielic urzqdzenie od wtyczki sieciowej ! Dwie nakrE:tki skrzydetkowe (10)
otworzyc tak mocno, aby mozliwe byto ztozenie uchwyt6w do przodu. Wyciqgnqc sworzer\
zabezpieczajqcy (17). Teraz mozna przesunqc kola (7) na nizszq pozycjE:. Zwr6cic uwagE:, aby sworzeri
zabezpieczajqcy (17) zatrzasnqt siE: ponownie w dolnej pozycji. (Rys. 10).

Aby wymienic szczotki nalezy odkrE:cic ostonE: szczotek, wyjqc zuzyte szczotki, zamontowac nowe
szczotki, po czym przykrE:ciC ostonE: szczotek.
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Narz�dzie bylo wykorzystywane w przemysle lub rzemiosle (narz�dzie wyprodukowano dla
majsterkowicz6w i nie jest przeznaczone do pracy zarobkowej).

PRZECHOWYWANIE
Urzqdzenie i jego wyposaienie przechowywac w miejscu zaciemnionym, suchym i zabezpieczonym
przed mrozem oraz niedost�pnym dla dzieci. Optymalna temperatura przechowywania wynosi od 5 do
30°C.
Narz�dzie elektryczne przechowywac w oryginalnym opakowaniu. Przykryc narz�dzie elektryczne, by
chronic je przed pylem lub wilgociq. Zachowac instrukcj� obslugi urzqdzenia elektrycznego.

Gwarancjq nie Sq obj�te takie elementy narz�dzia, kt6re mogq ulec uszkodzeniu wskutek naturalnego
zuiycia lub przeciqienia (np. noie, uchwyty i zaciski, elementy obudowy oraz wszelkie elementy
maskujqce).

SERWIS

Silnik nie dziata

Naprawy narz�dzi elektrycznych powinny si� odbywac wylqcznie przez wykwalifikowany personel przy
zastosowaniu oryginalnych cz�sci zamiennych. W ten spos6b zapewnia si� bezpieczer\stwo
uiytkowania urzqdzenia.
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Adres:
Serwis Powermat
ul. Obror\c6w Poczty Gdar\skiej 97
42-400 Zawiercie
Tel. 32 670 39 68, wewn�trzny 4
e-mail: serwis@powermat.pl

PRZECHOWYWANIE
Elektronarz�dzie, a takie jego wyposaienie naleiy przechowywac w miejscu suchym i czystym, z dala
od latwopalnych cieczy. Elektronarz�dzie naleiy przechowywac ze zdemontowanymi narz�dziami.
Dzieci nie powinny miec dost�pu do urzqdzenia.
Urzijdzenie i jego wyposaienie przechowywac w miejscu zaciemnionym, suchym i zabezpieczonym
przed mrozem oraz niedost�pnym dla dzieci. Optymalna temperatura przechowywania wynosi od 5 do
°
30 C. Narz�dzie elektryczne przechowywac w oryginalnym opakowaniu. Przykryc narz�dzie
elektryczne, by chronic je przed pylem lub wilgociq. Zachowac instrukcj� obslugi urzqdzenia
elektrycznego.

GWARANCJA
W okresie gwarancji nabywca ma prawo do bezplatnych napraw wynikajqcych z wad produkcyjnych.
Gwarancja jest uznawana tylko wtedy, gdy wyr6b jest dostarczony do punktu sprzedaiy w kompletnym
stanie, nierozmontowany, wraz z dowodem zakupu i prawidlowo wypelnionq kartq gwarancyjnq.

WYU\CZENIA GWARANCJI PRODUCENTA
Nast�pujq, gdy urzqdzenie wykazuje uszkodzenia b�dqce konsekwencjq naturalnego zuiycia lub
wynikajqce z niewlasciwego obchodzenia si� ze sprz�tem (np. przeciqienie, wywieraniem zbyt duiych
nacisk6w-w szczeg61nosci p�kni�c lub zlamar\ cz�sci plastikowych i innych uszkodzer\ mechanicznych
oraz wad powstalych wskutek tych uszkodzer\).
Jak r6wniei w przypadkach jak poniiej:
•
•

.
.
.
.
.

USTERKA

Stwierdzi si� pr6by samowolnych napraw.
Urzqdzenie poddano w okresie gwarancji przer6bkom lub naprawom przez osoby
nieupowainione.
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nie
Silnik
OSiijga
catkowitej mocy

Podczas
pracy
glebogryzarkij trudno
Si� steruje (maszyna
podskakuje lub petza)
Silnik pracuje, wat
noiowy nie obraca si�

..
...
.

USTERKI
MOZLIWA PRZYCZYNA

Brak prijdu w sieci
Uszkodzony kabel

Uszkodzona kombinacja przelijcznikwtyczka
Poluzowane przylijcza na silniku lub
kondensatorze
Zablokowany wat noiowy

Zbyt twarda gleba
Zuiyte szczotki w�glowe
Maeno zuiyty n6i
Maeno zuiyty noi
Gleba jest zbyt twarda
Uszkodzony nap�d

.
.
.
.
.
..
...
.

POMOC

Sprawdzic przew6d i
zabezpieczenie

Zlecic kontrol� warsztatowi

serwisowemu

Zlecic kontrol� warsztatowi

serwisowemu

Zlecic kontrol� warsztatowi

serwisowemu

Ewentualnie zmienic gl�bokosc
roboczij, oczyscic obudow�, tak
aby wat noiowy magi swobodnie
pracowaC

Wyregulowac gl�bokosc roboCZij
Zlecic kontrol� warsztatowi

serwisowemu
WymieniC n6i
WymieniC n6i
DZwignit:: gazu przestawiC na niiszq

pr�dkosc

Zlecic kontrol� warsztatowi

serwisowemu

USUWANIE ZUZVTYCH URZI\DZEN
Po zakor\czeniu okresu uiytkowania nie wolno wyrzucac niniejszego produktu
poprzez normalne odpady komunalne, lecz naleiy go oddac do punktu zbi6rki i
recyklingu urzqdzer\ elektrycznych i elektronicznych. lnformuje o tym symbol,
umieszczony na produkcie, instrukcji obslugi lub opakowaniu. Dzi�ki
powt6rnemu uiyciu, wykorzystaniu material6w lub innym formom
wykorzystania zuiytych urzqdzer\ wnoszq Par\stwo istotny wklad w ochron�
naszego srodowiska.
Tylko dla par\stw nalezqcych do UE:

Zgodnie z europejskq wytycznq 2012/19/UE, niezdatne do uiytku narz�dzia, a zgodnie z europejskq
wytycznq 2006/66/WE uszkodzone lub zuiyte akumulatory/baterie, naleiy zbierac osobno
i doprowadzic do ponownego przetworzenia zgodnego z zasadami ochrony srodowiska.
Producent aktywny jest pod numerem rejestrowym BDO: 000063719.
Kaidy sklep ma obowiqzek nieodplatnego przyj�cia starego sprz�tu, jesli kupimy w nim nowy sprz�t
tego samego rodzaju i pelniqcy tq samq funkcj�. Moina zostawic zuiyty sprz�t w sklepie, w kt6rym
kupiles nowe urzqdzenie.
23

POWERMAT
Sklepy o powierzchni sprzedazy sprz�tu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszijcej min.
400 m2, SiJ zobowiijzane do nieodp!atnego przyj�cia w tej jednostce lub w jej bezposredniej bliskosci
zuzytego sprz�tu pochodzijcego z gospodarstw domowych, kt6rego zaden z zewn�trznych wymiar6w
nie przekracza 25 cm, bez koniecznosci zakupu nowego sprz�tu przeznaczonego dla gospodarstw
domowych. Moina zostawic ma!ogabarytowy zuiyty sprz�t w duzym markecie bez koniecznosci
kupowania nowego.
Dystrybutor, dostarczajqc nabywcy sprz�t przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiijzany jest
do nieodp!atnego odbioru zuzytego sprz�tu pochodzijcego z gospodarstw domowych w miejscu
dostawy tego sprzi:tu, o ile zuzyty sprz�t jest tego samego rodzaju i pe!ni! te same funkcje co sprz�t
dostarczony. W przypadku sk!adania zam6wienia przez oficjalnij stron� producenta wystarczy
poinformowac nas o tym wpisujijc sw6j komentarz w polu Uwagi do zam6wienia. W taki spos6b
mozna oddac zuzyty sprzi:t elektryczny i elektroniczny w miejsce dostawy.
Moina tez odniesc stare urzijdzenie do punktu zbioru.
Wi�cej informacji odnosnie punkt6w sk!adowania zuzytych urzijdzer\ jest pod adresem strony:
https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html

POWERMAT
SCHEMAT UR2;\DZENIA
MODEL PM-GGE-2000M
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DANE PRODUCENTA
P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna
UI. Obroric6w Poczty Gdariskiej 97
42-400 Zawiercie
https://powermat.pl
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