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HUOMIO!  Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata 
kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. 

 

NOTE!  Read the instruction manual carefully before using the machine and 
follow all given instructions. Save the instructions for further reference. 
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4. Kun tyhjennät pölypusseja, käytä aina hengityssuojainta välttääksesi hengittämästä ärsyttäviä tai 
vaarallisia hiukkasia. 

  
TURVAOHJEET  
 
Noudata aina seuraavia turvaohjeita. 
 
Kipinä laitteen sisällä saattaa sytyttää syttymisherkän kaasun tai pölyn. Välttääksesi tulipalon tai 
räjähdyksen: 
1. Älä käytä imuria syttymis- tai räjähdysalttiiden nesteiden, kaasujen, polttoaineiden, sytytysnes-

teiden, puhdistusaineiden, öljypohjaisten maalien, maakaasun, vedyn tai räjähdysalttiin pölyn 
kuten hiili-, magnesium-, viljapölyn tai ruudin läheisyydessä tai niiden imuroimiseen. 

2. Älä imuroi mitään palavaa tai savuavaa kuten savukkeita, tulitikkuja tai kuumaa tuhkaa.  
3. Älä imuroi myrkyllisiä aineita välttääksesi niiden kaasuista tai pölystä aiheutuvia terveyshait-

toja. 
4. Älä käytä tai säilytä laitetta vaarallisten materiaalien läheisyydessä.  
5. Älä käytä ulkona tai kosteissa olosuhteissa. 
6. Aseta laite tasaiselle alustalle. 
7. Pidä letku ja sähköjohto poissa kulkureiteiltä. 
8. Laitteella ei saa leikkiä. Ole erityisen varovainen käyttäessäsi laitetta lasten lähettyvillä. 
9. Älä jätä laitetta virtalähteeseen kytkettynä. Irrota laite aina, kun sitä ei käytetä sekä aina ennen 

huoltoa. 
10. Irrota johto virtalähteestä ennen kuin vaihdat pölypussia, jottei laite käynnisty vahingossa ja ai-

heuta onnettomuutta.  
11. Älä käytä laitetta ilman pölypussia tai suodatinta. 
12. Katkaise virta aina ennen johdon irrottamista virtalähteestä. 
13. Älä käytä laitetta mikäli sen sähköjohto, pistoke tai jokin muu osa on vaurioitunut. Mikäli laite 

ei toimi kunnolla, siitä puuttuu osia, se on pudonnut, vaurioitunut, jätetty ulos tai se on kastunut, 
vie se valtuutettuun huoltoliikkeeseen. 

14. Älä ikinä kanna laitetta pitämällä kiinni sen johdosta tai jätä johtoa oven väliin. Älä vedä johtoa 
terävien reunojen tai kulmien ympäri. 

15. Varo, ettei johto jää laitteen alle. 
16. Pidä johto etäällä lämmönlähteistä. 
17. Älä käsittele pistoketta märin käsin.  
18. Älä aseta mitään esteitä ilma-aukkojen eteen. Älä käytä laitetta mikäli ilma-aukot ovat tukossa. 

Poista kaikki mikä saattaa estää ilman virtausta, kuten pöly, nukka, hiukset jne. Älä aseta laitetta 
paikkaan, jossa seinä tai muu  estää ilmastoinnin toiminnan. 

19. Pidä hiukset, roikkuvat vaatteet, sormet sekä kaikki ruumiinosat etäällä laitteen aukoista ja liik-
kuvista osista. 

20. Yhdistä ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan. 
 
MOOTTORIKÄYTTÖISEN LAITTEEN KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ TURVAOHJEITA  
 
1. Tutustu laitteeseen. Lue ja ymmärrä käyttöohjeet ja laitteeseen liitetyt kilvet ja tarrat. Opettele 

laitteen käyttö, rajoitukset sekä mahdolliset vaaratekijät. 
2. Maadoita laite. Ks. ”Maadoittaminen”. 
3. Pidä laitteen suojat paikoillaan. Varmista, että suojat ovat kunnossa ja oikein kiinnitetty. 
4. Pidä työtila siistinä. Epäjärjestyksessä olevat työtilat altistavat onnettomuuksille. Lattia ei saa 

olla vahauksesta tai sahanpuruista liukas. 
5. Vältä vaarallisia työympäristöjä. Älä käytä laitetta kosteissa tai märissä olosuhteissa äläkä altista 

sitä sateelle. Huolehdi työtilan riittävästä valaistuksesta ja riittävästä työskentelytilasta. 
6. Älä päästä lapsia tai muita ulkopuolisia laitteen lähelle. 
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7. Käytä asianmukaisia työkaluja. 
8. Älä käytä roikkuvia vaatteita, käsineitä, solmiota tai koruja, jotka voivat takertua laitteen liikku-

viin osiin. Luistamattomien kenkien käyttöä suositellaan. Peitä pitkät hiukset ja kääri pitkät hi-
hat kyynärpäiden yläpuolelle.  

9. Käytä aina suojalaseja. Tavalliset silmälasit eivät anna riittävää suojaa. Käytä myös kasvosuo-
justa tai hengityssuojainta mikäli työstä syntyy paljon pölyä ja kuulosuojaimia mikäli laitetta 
käytetään pitkään yhtäjaksoisesti.  

10. Älä kurottele vaan varmista, että työasentosi on tukeva ja tasapainoinen. 
11. Irrota laite aina virtalähteestä ennen huollat sitä tai teet asennuksia. 
12. Varmista, että katkaisin on OFF-asennossa ennen kuin kytket laitteen virtalähteeseen.  
13. Käytä ainoastaan alkuperäisiä lisäosia. Muunlaisten osien käyttö saattaa aiheuttaa vaaratilan-

teen.  
14. Älä seiso laitteen päällä, sillä laitteen kaatuminen saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.  
15. Tarkista, että laitteen kaikki osat ovat kunnossa ja toimivat niille tarkoitetulla tavalla. Tarkista 

myös, että kaikki liikkuvat osat ovat kunnolla asennettu. Mikäli suojus tai muu osa on vaurioi-
tunut, se on korjattava tai vaihdettava ennen laiteen käyttöä. 

16. Älä koskaan jätä laitetta päälle ilman valvontaa. Katkaise virta ja odota, että laite pysähtyy täy-
dellisesti ennen kuin poistut.  

 
LAITTEEN OMINAISUUDET  
 
Puruimuri soveltuu sahanpurun ja puulastujen imuroimiseen sekä kotitalouksissa tai yrityksissä. Älä 
käytä puruimuria korvaamaan tavallista pölynimuria.  
VAROITUS: Puhallinosan sisällä on nopeasti pyörivä tuuletin, jonka lapa saattaa leikata sormen, 
tarttua vaatteeseen tai solmioon tai lennättää pölyä äkillisesti.  
 
HUOMIO: Laitteen moottorin nopeutta ei voi muuttaa tai säätää.  
 
Älä koskaan käytä laitetta mikäli kaikki sen osat eivät ole paikallaan! 
Älä yritä puhdistaa tai huoltaa laitetta tai poistaa pölypussia, kun laite on käynnissä vaan irrota laite 
aina virtalähteestä. 
HUOMIO! Staattisen sähkön aiheuttamat sähköiskut ovat yleisiä tiloissa, joiden ilma on kuiva tai 
joiden suhteellinen ilmankosteus on alhainen. Iskujen määrää voi tehokkaimmin vähentää lisää-
mällä ilmankosteutta kostuttimella. 
 
MAADOITUS  
 
1. Maadoitus suojaa sähköiskulta mikäli laite vioittuu tai rikkoutuu. Tämän puruimurin johto ja 

pistoke ovat maadoitettuja. Se tulee kytkeä pistorasiaan, joka on maadoitettu ja asennettu oikein 
paikallisten turvamääräysten vaatimalla tavalla.  

2. Älä tee muutoksia pistokkeeseen. Mikäli se ei sovi pistorasiaan, pyydä ammattilaista asenta-
maan oikeanlainen pistorasia. 

3. Väärin asennettu maadoitusjohdin saattaa aiheuttaa sähköiskun vaaran. Mikäli et ole varma, että 
laite on asianmukaisesti maadoitettu tai et täysin ymmärrä ohjeita, pyydä apua sähköalan am-
mattilaiselta. 

4. Käytä aina maadoitettua jatkojohtoa. Vaihda tai korjauta vaurioitunut johto välittömästi. 
 
HUOLTO  
 
Liiallisen pölyn kerääntyminen moottoriin saattaa aiheuttaa ylikuumenemisen riskin. Moottoriin ei 
saa päästää mitään vieraita esineitä. Tarkista moottori säännöllisesti mikäli on todennäköistä, että 
sinne on kerääntynyt pölyä, likaa tai muuta jätettä. Poista kuiva pöly paineilmalla.  



 5

 
HUOMIO: Sahanpurua ja puulastuja kerääntyy moottoriin erityisesti puuntyöstökoneiden kanssa. 
Tällöin moottori tulee puhdistaa säännöllisesti joko imurilla tai paineilmalla. VAROITUS: Älä käy-
tä korkeaa ilmanpainetta varsinkaan huonosti ilmastoiduissa työtiloissa välttääksesi silmävaurioiden 
syntymisen. Käytä suojalaseja ja hengityssuojainta.  
 
Kaikki muut huoltotoimenpiteet, lukuun ottamatta yllä mainittua puhdistusta, tulee teettää valtuu-
tetussa huoltoliikkeessä. 
Älä käytä laitetta mikäli sen sähköjohto on vaurioitunut. 
 
VIANETSINTÄ  
 
Ongelma Syy Ratkaisu 
Moottori ei käy. 1. Vaurioitunut johto, katkaisin 

ja/tai moottori. 
2. Palanut sulake. 

1. Älä yritä korjata itse vaan teetä korjauk-
set valtuutetussa huoltoliikkeessä. 

2. Tarkista sulake ja vaihda tarvittaessa 
uuteen. 

Liikaa pölyä il-
massa. 

1. Liitännät ovat löystyneet. 
2. Pölypussista pääsee pölyä. 

1. Kiristä liitännät. 
2.  
a) Pussin ja laitteen rungon väliin on pääs-

syt sahanpurua.  
b) Pölypussi ei ole kunnolla paikallaan. 

Aseta pussi niin, ettei pölyä pääse il-
maan.  

Tuuletin pitää kovaa 
ääntä. 

1. Imuriin on joutunut suuriko-
koinen lastu tai muu esine. 

2. Tuulettimen kiinnitys on 
löystynyt tai lavat hankaavat 
tuulettimen reunoihin. 

1.  
a) Älä imuroi metalliesineitä tms. Pysäytä 

laite, jolloin kappale putoaa imuletkun 
pohjalle ja voit poistaa sen. 

b) Irrota laite virtalähteestä ja avaa laitteen 
suojus. Varo liikkuvia osia! Irrota kap-
pale käyttäen puutikkua ja kiinnitä suo-
jus ennen kuin käynnistät laitteen uu-
delleen.  

2. Korjauta tuuletin valtuutetussa huolto-
liikkeessä. Älä yritä korjata itse. 

Laite pitää kovaa 
ääntä.  

1. Moottorissa on vikaa. 1. Tarkistuta moottori valtuutetussa huol-
toliikkeessä. 

Moottori ei käy täy-
dellä teholla.  
Huom.: Jännitteen 
pieneneminen pie-
nentää moottorin 
tehoa nopeasti.  

1. Virtapiiri on ylikuormittunut 
muista laitteista. 

2. Jatkojohto on liian ohut tai 
liian pitkä.  

3. Sähköyhtiön sähkönjakeluun 
liittyvä ongelma.  

1. Älä käytä puruimuria saman aikaisesti 
muiden laitteiden kanssa samassa virta-
piirissä. 

2. Korvaa paksummalla tai lyhyemmällä 
johdolla.  

3. Tarkista tilanne sähköyhtiöstä.  
Moottori käynnistyy 
hitaasti eikä saavuta 
täyttä tehoa. 

1. Alhainen jännite. 
2. Kela on vaurioitunut. 

1. Tarkista jännite. 
2. Korjauta tai vaihdata moottori valtuute-

tussa huoltoliikkeessä. 
Katkaisin ei toimi.  1. Mikäli katkaisijan kytkennät 

ovat kunnossa, kondensaat-
tori on vaurioitunut.  

1. Vaihdata kondensaattori valtuutetussa 
huoltoliikkeessä. 
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4. When cleaning collection bags, wear a dust mask to prevent the inhalation of annoying or dan-
gerous particles.  

  
SAFETY INSTRUCTIONS  
 
Follow these basic safety precautions.  
 
Sparks inside the electrical parts can ignite flammable vapour or dust. To avoid fire or explosion: 
1. Do not vacuum, or use the machine near flammable or combustible liquids, gases, fuels, lighter 

fluid, cleaners, oil-based paints, natural gas, hydrogen or explosive dusts like coal dust, magne-
sium dust, grain dust or gun powder.  

2. Do not vacuum anything that is burning or smoking such as cigarettes, matches or hot ashes.   
3. To avoid health hazards from vapour and dust, do not vacuum toxic materials.  
4. Do not use or store near hazardous materials.  
5. Do not use outdoors or on wet surfaces.  
6. Put unit on a stable surface. 
7. Route vacuum hose and electric cord out of traffic areas. 
8. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used around children.  
9. Do not leave appliance plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.  
10. To avoid injury from accidental starting, unplug power chord before changing or cleaning fil-

ter/dust bag.  
11. Do not use without filter/dust bag in place.  
12. Turn of controls before unplugging.  
13. Do not use with damaged cord, plug or other parts. If your machine is not working as it should, 

has missing parts, has been dropped, damaged, left outdoors, or been immersed in water, take it 
to an authorised service company.  

14. Do not pull or carry by cord, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners.  
15. Do not run the machine over the cord.  
16. Keep cord away from heated surfaces.  
17. Do not handle the plug of the machine with wet hands.  
18. Do not put any objects into ventilation openings. Do not vacuum with any ventilation openings 

blocked; keep free of dust, hair, or anything that may reduce airflow. Do not position so that a 
wall or other object blocks vents from working properly.  

19. Keep hair, loose clothing, fingers and all parts of the body away from openings and moving 
parts.  

20. Connect to a properly grounded outlet only.  
 
POWER TOOL SAFETY INSTRUCTIONS  
 
1. Know your tool. Read and understand the manual and labels affixed to the tool. Learns its appli-

cations and limitations as well as the specific potential hazards unique to this tool.  
2. Ground the tool. See “Grounding”. 
3. Keep guards in place. Make sure that guards are in perfect working order and in proper adjust-

ment and alignment.  
4. Keep working area clean. Cluttered areas and benches invite accidents. Floor must not be slip-

pery due to wax and/or sawdust. 
5. Avoid dangerous environments. Don’t use tool in damp or wet locations or expose to rain. Keep 

the work area well lighted. Provide adequate space for working. 
6. Keep children and visitors a safe distance away.  
7. Use the right tool. Don’t force tool or attachment to do a job for which it was not designed.  
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8. Wear proper clothing. Do not wear loose clothing, gloves, neckties, or jewellery that could get 
caught in moving parts. Non-skid footwear is recommended. Wear hair covering to contain long 
hair and roll long sleeves above the elbow.  

9. Always use safety goggles. Everyday eyeglasses are NOT adequate safety glasses. Use a face or 
dust mask if operation is dusty, and ear protection during extended periods of operation.  

10. Don’t overreach but keep proper footing and balance at all times. 
11. Always unplug the tool before servicing or changing accessories or attachments.  
12. Make sure the switch is in the OFF position before plugging in.  
13. Use original accessories only. The use of improper accessories may cause hazards.  
14. Never stand on the tool. Serious injury could occur if the tool tips over.  
15. Check the tool, the guard and other parts to make sure they are not damaged but operate prop-

erly and perform their intended functions. Check for alignment of moving parts, breakage or 
parts and any other condition that may affect the operation. A guard or any other damaged part 
must be properly repaired or replaced before use.  

16. Never leave machine running unattended. Turn power OFF and don’t leave until the machine 
comes to a complete stop.  

 
FEATURES OF THE MACHINE  
 
The Dust Collector is specifically designed to capture sawdust and wood chips. It is intended for 
either commercial or household use. Fine dust is filtered by the upper bag while heavy particles 
settle in the lower bag for easy removal. Never use as a vacuum. 
CAUTION: The blower housing contains a high-speed fan blade that can amputate fingers, grab 
loose clothing and neckties, or propel dust at high velocities.  
 
NOTE: The speed of the motor cannot be regulated or changed.  
 
Do not operate without all the parts in place!  
Do not attempt to clean, remove dust bags or service unit while in operation. Disconnect power 
from source first.  
NOTE: Static shocks are common in dry areas or when relative humidity of the air is slow. To re-
duce the frequency of static shocks in your home, the best remedy is to add moisture to the air with 
console or installed humidifier.  
 
GROUNDING  
 
1. In the event of malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for elec-

tric current to reduce the risk of electric shock. This tool is equipped with an electric cord hav-
ing an equipment grounding conductor and grounding plug. The plug must be plugged into a 
matching outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and 
ordinances.  

2. Do not modify the plug. If it will not fit the outlet, have the proper outlet installed by a qualified 
electrician.  

3. Improper connection of the equipment grounding conductor can result in a risk of electric 
shock. Check with a qualified electrician if the grounding instructions are not completely under-
stood, or if in doubt as to whether the tool is properly grounded. 

4. Use grounded extension cords only. 
5. Repair or replace damaged or worn cord immediately.  
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MAINTENANCE  
 
Excessive dust in motor could cause overheating. Every effort should be made to prevent foreign 
material entering the motor. When operated under conditions likely to permit accumulations of dust, 
dirt, or waste within motor, a visual inspection should be made at frequent intervals. Dry dust can 
usually be blown out by using low-pressure air hose.  
 
NOTE: Motors used on woodworking tool are particularly susceptible to the accumulation of saw-
dust and wood chips and should be blown out or vacuumed frequently to prevent interference with 
normal motor ventilation. 
NOTE: To avoid eye injury or adverse reaction to dust, high air pressure should not be used espe-
cially in poorly ventilated areas. The operator performing this task should wear safety goggles and 
mask.  
 
Any service, other than the above cleaning, should be performed by an authorised service company.  
Do not use unit if power cord becomes worn or frayed.  
 
TROUBLESHOOTING  
 
Problem Cause Remedy 
Motor will not run. 1. Defective cord, plug switch 

and/or motor. 
2. Blown fuse. 

1. Consult authorised service company, 
do not attempt to repair yourself.  

2. Check for blown fuses and replace 
with fuse of proper capacity.  

Excessive sawdust 
in air.  

1. Loose connector. 
2. Dustbag releasing dust.  

1. Tighten connectors.  
2.  
a) Sawdust trapped between bag and hous-

ing.  
b) Bag is not in right position. Reposition 

the bag.   
Excessive impeller 
noise. 

1. Picked up large wood chips 
or debris.  

2. Loose or rubbing impeller.  

1.  
a) Do not pick up metal or ferrous mate-

rials. Stop the machine and the material 
will fall to the bottom of the inlet tube. 
Remove debris.  

b) Unplug unit prior to disassembly. Haz-
ardous moving parts inside. Use a piece 
of wood to free impeller. Attach inlet 
guard before plugging in.  

2. Consult authorised service company to 
repair loose or rubbing impeller. Do not 
attempt to repair yourself. 

Excessive noise.  1. Motor.  1. Have motor checked in an authorised 
service company. 

Motor fails to de-
velop full power.  
Note: Power output 
of motor decreases 
rapidly with de-
crease in voltage at 
motor terminals.  

1. Circuit overloaded with 
lights, appliances and other 
motors.  

2. Undersize extension cord or 
extension cord too long.  

3. Problem with power com-
pany distribution.  

1. Do not use other appliances or motors 
on the same circuit when using the 
Dust Collector.  

2. Increase the wire sizes on extension 
cords, or reduce the length.   

3. Request a check from the company.  

Motor starts slowly 1. Low voltage. 1. Check voltage.  



 10

or fails to come to 
full speed.  

2. Winding burned out or open. 2. Have motor repaired or replaced in 
authorised service company. 

Starting switch will 
not operate.  

1. If the switch contacts are 
working properly, the ca-
pacitor is bad.  

1. Have capacitor replaced in authorised 
service company. 

 
EXPLODED VIEW AND PARTS • RÄJÄYTYSKUVA JA OSAT  
 

No. Description Q’ty  Nro Kuvaus Kpl 
1 Caster 4  1 Pyörä 4 
2 Screw M6 x 16 16  2 Ruuvi M6 x 16 16 

2-1 Nut M6 16  2-1 Mutteri M6 16 
3 Spring washer Ø6 16 3 Joustoaluslaatta Ø6 16 
4 Base plate 1 

 
4 Pohjalevy 1 

5 Screw M5 x 10 12  5 Ruuvi M5 x 10 12 
6 Inlet cover 1  6 Imuaukon suojus 1 
7 Screw hex. M6 x 20 1  7 Kuusioruuvi M6 x 20 1 
8 Screw M8 x 10 2  8 Ruuvi M8 x 10 2 
9 Washer 1  9 Aluslaatta 1 
10 Turbo fan 1  10 Tuuletin 1 
11 Collector body 1  11 Runko 1 
12 Washer Ø8 18  12 Aluslaatta Ø8 18 

12-1 Nut M8 6  12-1 Mutteri M8 6 
13 Screw hex. M8 x 10 6  13 Kuusioruuvi M8 x 10 6 
14 Screw hex. M8 z 15 12  14 Kuusioruuvi M8 z 15 12 
15 Screw hex. M6 x 15 6  15 Kuusioruuvi M6 x 15 6 

15-1 Nut M6 6  15-1 Mutteri M6 6 
16 Switch 1  16 Katkaisin 1 
17 Clamp 1  17 Kiristin 1 
18 Motor 1  18 Moottori 1 
19 Packing 1  19 Tiivistelevy 1 
20 Column & motor plate 1  20 Kiinnityslevy 1 
21 Key 5 x 5 x 30 1  21 Kiila 5 x 5 x 30 1 
22 Packing 1  22 Tiivistelevy  1 
23 Outlet 1  23 Poistoaukko 1 
24 Collector bag 1  24 Pölypussi 1 
25 Handle 1  25 Kahva 1 
26 Power cord 1  26 Sähköjohto 1 
27 Kiinnitin 2  27 Kiinnitin 2 
28 Screw hex. M6 x 25 2  28 Kuusioruuvi M6 x 25 2 
29 Checkpost 1  29 Kiinnike 1 
30 Sustain tube 1  30 Putki 1 
31 Knob 2  31 Nuppi 2 
32 Sustain tube 1  32 Putki 1 
33 Knob 1  33 Nuppi 1 
34 Sustain tube 1  34 Putki 1 
35 Washer 1  35 Aluslevy 1 
36 Shaft 1  36 Akseli 1 
37 Fixed rod 1  37 Asennusjalka 1 
38 Square meshed inlet 1  38 Suodattava imuaukko 1 
39 Hose 1  39 Imuletku 1 
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EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 

 
Isojoen Konehalli Oy 

Keskustie 26, 61850 Kauhajoki As 
Suomi 

 
vakuuttaa täten, että 

 
PURUIMURI 

malli no. XW043 
 

on pienjännitedirektiivin no. 73/23/ETY ja sen muutoksen 
no. 93/68/ETY sekä EMC-direktiivin no. 89/336/ETY ja sen 

muutoksen no. 93/68/ETY mukainen. 
 

Tuote täyttää seuraavien standardien vaatimukset: 
EN55014-1:2000+A1+A2 

EN55014-2:1997+A1 
EN61000-3-2:2000+A2 
EN61000-3-3:1995+A1 

 
Mikäli tuotteen teknisiä ominaisuuksia tai käyttöominaisuuk-
sia muutetaan ilman valmistajan suostumusta, tämä vakuutus 

lakkaa olemasta voimassa. 
 

Päiväys: 11.09.2008 
Allekirjoitus: 

 
 

____________________ 
Harri Altis - Ostopäällikkö 

 

  
EC-DECLARATION OF CONFORMITY 

 
Isojoen Konehalli Oy 

Keskustie 26, 61850 Kauhajoki As 
Finland 

 
herewith declares that 

 
DUST COLLECTOR 

model no. XW043 
 

is in conformity with the Low Voltage Directive no. 73/23/EEC 
and its amendment no. 93/68/EEC as well as the EMC Directive 

no. 89/336/EEC and its amendment no. 93/68/EEC. 
 

The product fulfils the requirements of the following standards: 
EN55014-1:2000+A1+A2 

EN55014-2:1997+A1 
EN61000-3-2:2000+A2 
EN61000-3-3:1995+A1 

 
This declaration is not anymore valid if the technical features 

or other features of the tool are changed without manufac-
turer’s permission. 

 
Date: 11.09.2008 

Signature: 
 
 

____________________ 
Harri Altis - Purchase Manager 

 
 


