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TC-BJ 900 
 

CZ Originální návod k obsluze 

Frézka na lamelové spoje 

SK Originálny návod na obsluhu 

Fréza na drážky plochých čapov 
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Nebezpečenstvo! - Aby ste znížili riziko poranenia, prečítajte si návod na obsluhu 

 
 

Pozor! Používajte ochranu sluchu. Pôsobenie hluku môže spôsobiť poškodenie sluchu. 

 
 

Pozor! Používajte ochrannú masku proti prachu. Pri práci s drevom a inými materiálmi môže vznikať 

zdraviu škodlivý prach. Materiál obsahujúci azbest nesmie byť spracovávaný! 

 

Pozor! Noste ochranné okuliare. Iskry vznikajúce pri práci alebo úlomky, triesky a prach vystupujúci z 

prístroja by mohli viesť k trvalému poškodeniu zraku. 
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Nebezpečenstvo! 

Pri používaní prístrojov sa musia dodržiavať 

príslušné bezpečnostné opatrenia, aby bolo 

možné zabrániť prípadným zraneniam a vecným 

škodám. Preto si starostlivo prečítajte tento ná- 

vod na obsluhu/bezpečnostné pokyny. Následne 

ich starostlivo uschovajte, aby ste mali vždy k 

dispozícii potrebné informácie. V prípade, že 

budete prístroj požičiavať tretím osobám, prosím 

odovzdajte im spolu s prístrojom tento návod na 

obsluhu/bezpečnostné pokyny. Nepreberáme 

žiadne ručenie za nehody ani škody, ktoré vz- 

niknú nedodržaním tohto návodu na obsluhu a 

bezpečnostných pokynov. 

 

1. Bezpečnostné pokyny 

Príslušné bezpečnostné pokyny nájdete v 

priloženej brožúrke. 

Nebezpečenstvo! 

Prečítajte si všetky bezpečnostné pred- 

pisy a pokyny. Nedostatky pri dodržovaní 

bezpečnostných predpisov a pokynov môžu 

mať za následok úraz elektrickým prúdom, vz- 

nik požiaru a/alebo ťažké poranenia. Všetky 

bezpečnostné predpisy a pokyny si odložte 

pre budúce použitie. 

 

2. Popis prístroja a objem dodávky 

2.1 Popis prístroja (obr. 1/2) 

1 Za-/vypínač 

2 Skrutka pre nastavenie uhla 

3 Koliesko pre nastavenie hĺbky rezu 

4 Prídavná rukoväť 

5 Adaptér pre odsávanie prachu 

6 Vrecko na zachytávanie prachu 

7 Kolíkový kľúč 

8 Aretačný gombík na výmenu frézy 

9 Základná doska 

10 Uhlový doraz 

11 Hnací motor 

12 Skrutka pre nastavenie výšky 

 
2.2 Objem dodávky 

Prosím, skontrolujte kompletnosť výrobku na 

základe uvedeného objemu dodávky. V prípade 

chýbajúcich častí sa prosím obráťte najneskôr 

do 5 pracovných dní od zakúpenia výrobku s 

predložením platného dokladu o kúpe na naše 

servisné stredisko alebo na obchod, v ktorom ste 

prístroj zakúpili. Prosím, dbajte pritom na záručnú 

 
tabuľku uvedenú v servisných informáciách na 

konci návodu. 

• Otvorte balenie a opatrne vyberte prístroj von 
z balenia. 

• Odstráňte obalový materiál ako aj obalové/ 
transportné poistky (pokiaľ sú obsiahnuté). 

• Skontrolujte, či obsah dodávky kompletný. 

• Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu prístro- 
ja a príslušenstva transportom. 

• Pokiaľ možno, uschovajte si obal až do konca 
záručnej doby. 

Nebezpečenstvo! 

Prístroj a obalový materiál nie sú hračky! Deti 

sa nesmú hrať s plastovými vreckami, fóliami 

ani malými dielmi! Hrozí nebezpečenstvo 

prehltnutia a udusenia! 

• Fréza na drážky plochých čapov 

• Kovček 

• Adapter za odsesavanje prahu 

• Vreča za prah 

• Ključ 

• Originálny návod na obsluhu 

• Bezpečnostné predpisy 

 
3. Správne použitie prístroja 

Plochá kolíková frézovačka je určená na frézo- 

vanie drážok pre drážkové spoje na tupý zraz v 

masívnom dreve, preglejke a drevotrieskových 

dosiek. 

Prístroj smie byť použitý len na ten účel, na ktorý 

bol určený. Akékoľvek iné odlišné použitie sa 

považuje za nespĺňajúce účel použitia. Za škody 

alebo zranenia akéhokoľvek druhu spôsobené 

nesprávnym používaním ručí používateľ / obslu- 

hujúca osoba, nie však výrobca. 

Prosím berte ohľad na skutočnosť, že naše príst- 

roje neboli svojim určením konštruované na profe- 

sionálne, remeselnícke ani priemyselné použitie. 

Nepreberáme žiadne záručné ručenie, ak sa 

prístroj bude používať v profesionálnych, reme- 

selníckych alebo priemyselných prevádzkach ako 

aj na činnosti rovnocenné s takýmto použitím. 
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4. Technické údaje 

Sieťové napätie: ............................ 230 V ~ 50 Hz 

Príkon:...................................................... 860 W 

Otáčky vo voľnobehu: ......................11.000 min-1
 

Rozmery frézky:................ ø 100 x ø 22 x 3,8 mm 

Hĺbka rezu: max. ....................................... 14 mm 

Nastavenia uhlu: ....................................... 0°-90° 

Trieda ochrany: ............................................. II/[g] 

Hmotnosť: ................................................. 3,0 kg 

 
Nebezpečenstvo! 

Hlučnosť a vibrácie 

Hodnoty hlučnosti a vibrácií boli merané podľa 

európskej normy EN 60745. 

Hladina akustického tlaku LpA............................ 88 dB (A) 

 
Obmedzte tvorbu hluku a vibráciu na mini- 

mum! 

• Používajte len prístroje v bezchybnom stave. 

• Pravidelne vykonávajte údržbu a čistenie 
prístroja. 

• Prispôsobte spôsob práce prístroju. 

• Prístroj nepreťažujte. 

• V prípade potreby nechajte prístroj 
skontrolovať. 

• Prístroj vypnite, pokiaľ ho nepoužívate. 

• Používajte rukavice. 

Pozor! 

Zvyškové riziká 

Aj napriek tomu, že budete elektrický prístroj 

obsluhovať podľa predpisov, budú existovať 

zvyškové riziká. V súvislosti s konštrukciou 

a vyhotovením elektrického prístroja môže 
dôjsť k výskytu týchto nebezpečenstiev: 

Nepresnosť KpA ............................................................................ 3 dB 

Hladina akustického výkonu LWA ............................. 99 dB (A) 

Nepresnosť KWA ............................................................................................. 3 dB 

Používajte ochranu sluchu. 

Pôsobenie hluku môže spôsobiť poškodenie 

sluchu. 

Celkové hodnoty vibrácií (súčet vektorov troch 

smerov) stanovené v súlade s EN 60745. 

Rukoväť 

Emisná hodnota vibrácie ah = 5,252 m/s2 

Faktor neistoty K = 1,5 m/s2
 

 
Prídavná rukoväť 

Emisná hodnota vibrácie ah ≤ 2,5 m/s2 

Faktor neistoty K = 1,5 m/s2
 

 
Uvedená emisná hodnota vibrácií bola nameraná 

podľa normovaného skúšobného postupu a môže 

sa meniť v závislosti od druhu a spôsobu použitia 

elektrického náradia a vo výnimočných prípadoch 

sa môže nachádzať nad uvedenou hodnotou. 

Uvedená emisná hodnota vibrácií sa môže použiť 

za účelom porovnania elektrického prístroja s 

inými prístrojmi. 

Uvedená emisná hodnota vibrácií sa môže taktiež 

použiť za účelom východiskového posúdenia 

vplyvov. 

1. Poškodenie pľúc, pokiaľ sa nenosí žiadna 

vhodná ochranná maska proti prachu. 

2. Poškodenie sluchu, pokiaľ sa nenosí žiadna 

vhodná ochrana sluchu. 

3. Poškodenie zdravia, ktoré je následkom vi- 

brácie rúk a ramien, pokiaľ sa prístroj bude 

používať dlhšiu dobu alebo sa nevedie a 

neudržuje správnym spôsobom. 

 

5. Pred uvedením do prevádzky 

Presvedčte sa pred zapojením prístroja do siete 

o tom, či údaje na typovom štítku prístroja súhla- 

sia s údajmi elektrickej siete. 

Výstraha! 

Skôr než začnete na prístroji robiť akékoľvek 

nastavenia, vytiahnite zo siete elektrický 

kábel. 

5.1 Montáž adaptéra na odsávanie prachu 

(obr. 2) 

Adaptér na odsávanie prachu (5) a vrecko na 

zachytávanie prachu (6) musia byť namontované 

(obr. 2). 

5.2 Nastavenie hĺbky frézovania (obr. 3) 

• Nastavte želanú hĺbku frézovania pomocou 
nastavovacieho kolieska. (3) 

• Označenie na nastavovacom koliesku 
označujú rozdielne veľkosti plochých kolíkov. 

• Posuňte hnací motor (11) dopredu aby ste 
mohli skontrolovať hĺbku frézovania. Sieťový 
kábel pri tom musí byť odpojený z prúdu. 

• Pomocou skutky (a) môže byť nastavenie 
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hĺbky frézovania dodatočne upravené. 

 
Výstraha! 

Pred používaním skontrolujte správnu funkciu 

vratného systému ochranného krytu. 

5.3 Nastavenie uhla a výšky rezania (obr. 4) 

• Uvoľnite obidve skrutky pre nastavenie uhla 
(2) resp. pre nastavenie výšky (12). 

• Pozor! Nastavený uhol sa znázorňuje pomo- 
cou šípky (b). 

• Uhlový doraz (10) môžete plynulo nastaviť na 
požadovaný uhol v rozsahu 0°až 90°. 

• Nastavte želanú výšku na výškovej stupnici 
(a); výška drážky by mala byť vždy uprostred 
obrobku. 

• Potom znovu pevne dotiahnite obidve skrutky. 

• Na tenších obrobkoch postačuje jedno frézo- 
vanie. 

• Na hrubších obrobkoch by mali byť 
uskutočnené viaceré na seba nadväzujúce 
frézovania. 

5.4 Výmena frézy (Slika 5 - 6) 

Nebezpečenstvo! Sieťová zástrčka musí byť 

vytiahnutá. 

• Odstráňte kryt (a). 

• Nasaďte kolíkový kľúč (7) na prírubu (b). 

• Stlačte aretačný gombík; držte ho stlačený a 

otočte kolíkovým kľúčom v smere otáčania 

Po cca polovičnom otočení aretačný gombík 

zaskočí a príruba môže byť uvoľnená. 

• Frézu (c) teraz uvoľnite z príruby (d). 

• Potom vytiahnite frézu (c) von zo základnej 
dosky (9). 

• Novú frézu teraz vložte v opačnom poradí. 
Dbajte pritom na smer otáčania frézy. 

• Kryt (a) opäť upevnite. 

Nebezpečenstvo! 

Nikdy nepoužívajte aretačné tlačidlo (8) ked’ 

je motor v prevádzke. Presvedčite sa pred 

zahájením práce s prístrojom o tom, že je frézka 

pevne nasadená. 

Upozornenie! 

Nepoužívajte žiadne tupé ani poškodené 

kotúčové frézy! 

6. Obsluha 

6.1 Za-/vypínač (obr. 1) 

• Na zapnutie prístroja posuňte vypínač (1) 
dopredu a stlačte tak, až vypínač (1) 
zaskočí. 

• Na vypnutie stlačte vypínač (1), čím sa vráti 
do východiskovej polohy. 

6.2 Predrysovanie obrobku (obr. 7) 

Pre tým než začnete pracovať s plochou kolíko 

vou frézovačkou, musí byť obrobok predrysovaný 

následovným spôsobom. 

• Položte obidva kusy vedľa seba; obrobky mu- 
sia byť pevne upnuté. 

• Narysujte ceruzkou čiaru v pravom uhle k 
miestu spojenia. 

• Pri väčších kusoch dreva sú potrebné viaceré 
miesta spojenia. 

• Odstup medzi dvomi jednotlivými čiarami by 
mal byť min. 10 cm. 

6.3 Nasadenie plochej kolíkovej frézovačky 

(obr. 8) 

• Nastaviť a skontrolovať hĺbku frézovania. 

• Nastaviť uhlový doraz (10). 

• Nastaviť výšku. 

• Postavte prístroj do priamej blízkosti k obrob- 
ku. 

• Na prístroji sa nachádzajú značky (a), ktoré 
sa musia zhodovať s narysovanou čiarou. 

• Zapnite teraz prístroj a posuňte hnací motor 
(11) dopredu. Obrobok pri tom musí byť pev- 
ne upnutý. 

6.4 Spájanie obrobkov (obr. 9/10) 

• Ked’ ste na obidvoch obrobkoch vyrobili 
drážku, môžu byť obrobky navzájom spojené. 

• Do obidvoch drážok musí byť nanesené 
lepidlo. 

• Plochý kolík (a) nasadiť do jednej drážky 
(obr.9). 

• Spojte oba diely dovedna nasunutím druhého 
obrobku (obr. 10). 

• Upnite spojené obrobky a počkajte kým lepid- 
lo vytvrdne. 
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7. Výmena sieťového prípojného 

vedenia 

Nebezpečenstvo! 

V prípade poškodenia sieťového prípojného 

vedenia prístroja sa musí vedenie vymeniť výrob- 

com alebo jeho zákazníckym zastúpením alebo 

podobne kvalifikovanou osobou, aby sa zabránilo 

rizikám. 

 

8. Čistenie, údržba a objednanie 

náhradných dielov 

Nebezpečenstvo! 

Pred všetkými údržbovými a čistiacimi prácami 

vytiahnite kábel zo siete. 

8.1 Čistenie 

• Udržujte ochranné zariadenia, vzduchové 
otvory a kryt motora vždy v čistom stave bez 
prachu a nečistôt. Utrite prístroj čistou utier- 

kou alebo ho vyčistite vyfúkaním stlačeným 

vzduchom pri nastavení na nízky tlak. 

• Odporúčame, aby ste prístroj čistili priamo po 
každom použití. 

• Čistite prístroj pravidelne pomocou vlhkej 
utierky a malého množstva tekutého mydla. 
Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace pros- 

triedky ani riedidlá; tieto prostriedky by mohli 

napadnúť umelohmotné diely prístroja. Dbajte 

na to, aby sa do vnútra prístroja nedostala 

voda. Vniknutie vody do elektrického prístroja 

zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom. 

8.2 Uhlíkové kefky 

Pri nadmernej tvorbe iskier nechajte uhlíkové 

kefky na prístroji skontrolovať odborným elektri 

károm. 

Nebezpečenstvo! Uhlíkové kefky smú byť 

vymieňané len odborným elektrikárom. 

8.3 Údržba 

Vo vnútri prístroja sa nenachádzajú žiadne ďalšie 

diely vyžadujúce údržbu. 

 
8.4. Objednávanie náhradných dielov a 

príslušenstva: 

Pri objednávaní náhradných dielov je potrebné 
uviesť nasledovné údaje: 

• Typ prístroja 

• Výrobné číslo prístroja 

• Identifikačné číslo prístroja 

• Číslo potrebného náhradného dielu 
Aktuálne ceny a informácie nájdete na stránke 
www.isc-gmbh.info 

 
Tip! Pre dobré výsledky 

práce odporúčame kvalitné 

príslušenstvo značky 

! www.kwb.eu 

welcome@kwb.eu 

 

9. Likvidácia a recyklácia 

Prístroj sa nachádza v obale za účelom zabráne- 

nia poškodeniu pri transporte. Tento obal je vyro- 

bený zo suroviny a tým pádom je ho možné znovu 

použiť alebo sa môže dať do zberu na recykláciu 

surovín. Prístroj a jeho príslušenstvo sa skladajú 

z rôznych materiálov, ako sú napr. kovy a plasty. 

Poškodené prístroje nepatria do domového odpa- 

du. Prístroj by sa mal odovzdať k odbornej likvi- 

dácii na príslušnom zbernom mieste. Pokiaľ Vám 

nie je známe takéto zberné miesto, informujte sa 

prosím na miestnej samospráve. 

 

10. Skladovanie 

Skladujte prístroj a jeho príslušenstvo na tmavom, 

suchom a nezamŕzajúcom mieste mimo dosahu 

detí. Optimálna teplota pre skladovanie je medzi 

5 až 30 °C. Skladujte tento elektrický prístroj v ori- 

ginálnom balení. 
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Len pre krajiny EÚ 

 
Neodstraňujte elektrické prístroje ako domový odpad! 

 
Podľa Európskej smernice 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a v 

súlade s národnými právnymi predpismi sa musia použité elektronické prístroje odovzdať do triedeného 

zberu a musí sa zabezpečiť ich špecifické spracovanie v súlade s ochranou životného prostredia (recy- 

klácia). 

Recyklačná alternatíva k výzve na spätné zaslanie výrobku: 

Majiteľ elektrického prístroja je alternatívne namiesto spätnej zásielky povinný spolupracovať pri riad- 

nej recyklácii prístroja v prípade vzdania sa jeho vlastníctva. Starý prístroj môže byť za týmto účelom 

taktiež prenechaný zbernému miestu, ktoré vykoná odstránenie v zmysle národného zákona o recyklácii 

a odpadovom hospodárstve. Netýka sa to dielov príslušenstva, priložených k starým prístrojom a po- 

mocných prostriedkov bez elektronických komponentov. 

 

Dodatočná tlač alebo iné reprodukovanie dokumentácie a sprievodných dokladov výrobkov, taktiež ich 

častí, je prípustná len s výslovným súhlasom spoločnosti iSC GmbH. 

Technické zmeny vyhradené 
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Servisné informácie 

Vo všetkých krajinách uvedených na záručnom liste máme kompetentných servisných partnerov, 

ktorých kontakty je možné prevziať zo záručného listu. Sú Vám k dispozícii pre akékoľvek servisné 

požiadavky ako opravy, objednávanie náhradných a opotrebovávaných dielov alebo nákup spotrebných 

materiálov. 

Je potrebné dbať na to, že v prípade tohto výrobku podliehajú nasledujúce diely bežnému pracovnému 

alebo prirodzenému opotrebeniu, resp. sú nasledujúce diely považované za spotrebný materiál. 

 

Kategória Príklad 

Diely podliehajúce opotrebeniu* Uhlíkové kefky 

Spotrebný materiál / spotrebné diely* Frézový list 

Chýbajúce diely  

* nie je bezpodmienečne obsiahnuté v objeme dodávky! 

 
V prípade nedostatkov alebo chýb Vás prosíme, aby ste príslušnú chybu nahlásili na adrese www.isc- 

gmbh.info. Prosím, dbajte na presný popis chyby a odpovedzte pritom v každom prípade na nasledu- 

júce otázky: 

• Fungoval prístroj predtým alebo bol od začiatku chybný? 

• Všimli ste si niečo pred vyskytnutím poruchy (symptóm pred poruchou)? 

• Aké chybné funkcie podľa Vás prístroj vykazuje (hlavný symptóm)? 
Popíšte túto chybnú funkciu. 
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Záručný list 

Vážená zákazníčka, vážený zákazník, 

naše výrobky podliehajú prísnej kontrole kvality. V prípade, že nebude prístroj napriek tomu bezchybne 

fungovať, je nám to veľmi ľúto a prosíme Vás, aby ste sa obrátili na našu servisnú službu na adrese 

uvedenej na tomto záručnom liste. Radi Vám budeme k dispozícii taktiež telefonicky na uvedenom ser- 

visnom telefónnom čísle. Pre uplatnenie nárokov na záručné plnenie platia nasledujúce podmienky: 

1. Tieto záručné podmienky upravujú dodatočné záručné plnenie. Vaše zákonné nároky na záruku nie 

sú touto zárukou dotknuté. Naše záručné plnenie je pre Vás zadarmo. 

2. Záručné plnenie sa vzťahuje výlučne len na nedostatky na prístroji, ktoré sú preukázateľne spô- 

sobené chybami materiálu alebo výrobnými chybami, a podľa nášho uváženia je obmedzené na 

odstránenie týchto nedostatkov na prístroji resp. výmenu prístroja. 

Prosím, dbajte na to, že naše prístroje neboli svojim určením konštruované na profesionálne, re- 

meselnícke ani odborné použitie. Táto záručná zmluva sa preto neuzatvára, ak sa prístroj počas 

záručnej doby používal v profesionálnych, remeselníckych alebo priemyselných prevádzkach, alebo 

ak bol vystavený namáhaniu rovnocennému s takýmto použitím. 

3. Z našej záruky sú vylúčené: 

- Škody na prístroji, ktoré boli spôsobené nedodržaním montážneho návodu alebo na základe neo- 

dbornej inštalácie, nedodržaním návodu na použitie (ako napr. pripojením na nesprávne sieťové 

napätie alebo druh prúdu) alebo nedodržaním pokynov pre údržbu a bezpečnostných pokynov 

alebo vystavením prístroja abnormálnym poveternostným podmienkam alebo nedostatočnou 

starostlivosťou a údržbou. 

- Škody na prístroji, ktoré boli spôsobené zneužívaním alebo nesprávnym používaním (ako napr. 

preťaženie prístroja alebo použitie neprípustných pracovných nástrojov alebo príslušenstva), 

vniknutím cudzích telies do prístroja (ako napr. piesok, kamene alebo prach, prepravné 

poškodenia), použitím násilia alebo cudzieho pôsobenia (napr. škody spôsobené pádom). 

- Škody na prístroji alebo na častiach prístroja, ktoré zodpovedajú príslušnému pracovnému, 

bežnému alebo inému prirodzenému opotrebeniu. 

4. Doba záruky je 24 mesiacov a začína plynúť od dátumu zakúpenia prístroja. Nároky na záruku sa 

musia uplatniť pred koncom uplynutia záručnej doby do dvoch týždňov od zistenia nedostatku. 

Uplatnenie nárokov na záruku po uplynutí záručnej doby je vylúčené. Oprava alebo výmena príst- 

roja nevedie k predĺženiu záručnej doby ani nedochádza na základe tohto plnenia ku vzniku novej 

záručnej doby pre prístroj ani pre akékoľvek inštalované náhradné diely. To platí taktiež pri použití 

miestneho servisu. 

5. Pre uplatnenie Vášho nároku, prosím nahláste defektný prístroj na adrese: www.isc-gmbh.info. Ak 

spadá defekt prístroja pod naše záručné plnenie, dostanete obratom naspäť opravený alebo nový 

prístroj. 

Samozrejme Vám radi opravíme nedostatky na prístroji na Vaše náklady, ak tieto nedostatky nespadajú 

alebo už nespadajú do rozsahu záruky. Prosím, pošlite nám v takom prípade prístroj na našu servisnú 

adresu. 

Ohľadne opotrebovávaných, spotrebných a chýbajúcich dielov poukazujeme na obmedzenia tejto 

záruky podľa servisných informácií uvedených v tomto návode na obsluhu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 20 - 

http://www.isc-gmbh.info/


Anl_TC_BJ_900_SPK4.indb 21 16.01.15 12:27 

 

 

 

 

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

Konformitätserklärung 
D erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und 

Normen für Artikel 

GB explains the following conformity according to EU directi- 

ves and norms for the following product 

F déclare la conformité suivante selon la directive CE et les 

normes concernant l’article 

I dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e 

le norme per l’articolo 

NL verklaart de volgende overeenstemming conform EU 

richtlijn en normen voor het product 

E declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y 

normas de la UE para el artículo 

P declara a seguinte conformidade, de acordo com a 

directiva CE e normas para o artigo 

DK attesterer følgende overensstemmelse i medfør af 

EU-direktiv samt standarder for artikel 

S förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och 

standarder för artikeln 

FIN vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien 

vaatimukset 

EE tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele 

CZ vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU 

a norem pro výrobek 

SLO potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za 

izdelek 

SK vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice 

EÚ a noriem pre výrobok 

H a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a 

következő konformitást jelenti ki 

PL deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z 

następującymi normami na podstawie dyrektywy WE. 

BG декларира съответното съответствие съгласно 

Директива на ЕС и норми за артикул 

LV paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem 

LT apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms 

RO declară următoarea conformitate conform directivei UE şi 

normelor pentru articolul 

GR δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την 

Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν 

HR potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i 

normama za artikl 

BIH potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i 

normama za artikl 

RS potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i 

normama za artikal 

RUS следующим удостоверяется, что следующие продукты 

соответствуют директивам и нормам ЕС 

UKR проголошує про зазначену нижче відповідність виробу 

директивам та стандартам ЄС на виріб 

MK ја изјавува следната сообрзност согласно 

ЕУ-директивата и нормите за артикли 

TR Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıda 

açıklanan uygunluğu belirtir 

N erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og 

standarder for artikkel 

IS Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru 

 

 
87/404/EC_2009/105/EC 

2005/32/EC_2009/125/EC 

2006/95/EC 

2006/28/EC 

X 2004/108/EC 

2004/22/EC 

1999/5/EC 

97/23/EC 

90/396/EC_2009/142/EC 

89/686/EC_96/58/EC 

X 2011/65/EC 

Flachdübelfräse TC-BJ 900 (Einhell) 

X  2006/42/EC 

Annex IV 
Notified Body: 
Notified Body No.: 

Reg. No.: 

2000/14/EC_2005/88/EC 

Annex V 

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

2004/26/EC 
Emission No.: 

 
Standard references: EN 60745-1; EN 60745-2-19; 

EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3 

 
 

Landau/Isar, den 06.10.2014       
Weichselgartner/General-Manager Yang/Product-Management 

 
First CE: 06 Archive-File/Record: NAPR010933 

Art.-No.: 43.506.20 I.-No.: 11014 Documents registrar: Georg Riedel 

Subject to change without notice Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar 
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