Návod řezačka dlažby
PC8206, P8207

Před použitím si přečtěte pečlivě tento návod!
Nerozebírejte přístroj. Demontáž může vést k poškození a ohrožení provozu.
Dodržování následujících pokynů umožní bezpečnou a dlouhou životnost našich zařízení.
Vážený zákazníku!
Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu, přejeme vám spokojenost s jeho použitím.
Zařízení pro řezání dlaždice pro dlouhou životnost a vysoký výkon řezání široké škály obkladů.
Přístroj se všemi díly je sestaven podle vysokých standardů zajišťující dlouhou životnost s minimální údržbou.
Přístroj není určen pro řezání dřeva, kovu, skla nebo plastů.
Užití
Zařízení je určeno pro řezání dlaždic (keramické obklady a terakota), hlavně na stavbách, renovace.
Jiné požití než, doporučené od výrobce se považuje za porušení tohoto doporučení a výrobce neodpovídá za jakékoliv vzniklé škody.
Celé riziko plně nese uživatel. Dodržování návodu a dodržování požadavků kontroly a údržby mají být zahrnuty do užívání podle
předpisů.
Před zahájením prací si zkontrolujte provozní prostředí v místě použití. Provozní prostředí zahrnuje: překážky v pracovním prostoru,
pevnost podkladu, potřebné ochranné pomůcky a přístup k pomoci v případě nehody.
Umístěte řezačku na rovný, pevný a stabilní povrch. Pravidelně kontrolujte správné montáže nože. Okamžitě odstraňte poškozené
nebo špatně umístěné nože, musí být umístěny tak, aby se zabránilo neočekávané posuny v řezu. Řezání smí probíhat pouze pokud
jsou ruce a prsty mimo prostor odpružené části pultu v přístroji lze použít pouze s originálním kolečkem, které dodává výrobce.
Oblast práce
Odstranit z oblasti cokoliv, co by mohlo bránit výkonu
Ujistěte se, že oblast je dostatečně osvětlená
Ujistěte se, že provozovatel má trvalý a dostatečný výhled na pracovní plochu
Metody řezání
Důležité!
Pro řezání dlaždic a terakota s prosklenými plochami si před zahájením práce nasaďte ochranné rukavice a chraňte se před rizikem
ostrých hran řezaných tašek.
při řezání zaujměte pozici kdy máte dobrý výhled na nástroj. Jednu ruku položte na řeznou páku a druhou na desku tak aby prsty
nezasahovali do dráhy řezu. Neopatrné řezání dlaždic může způsobit zranění! Obecná doporučení dodržujte vždy, než začnete
ujistěte se, že kolečko je správně usazeno a zajištěno.
Úhloměr může být vodítkem pro řezání úhlu jakékoliv hodnoty. Postupujte takto:
Uvolněte šroubek držící úhloměr a nastavte hlavu do požadovaného úhlu a dotáhněte šroubek.
Nastavte vodítko řezu na požadovanou šířku řezu a vybraný úhel.
Před řezáním se ujistěte, že všechny předpisy byly řádně provedeny.

Zakázané činosti

Nezakládejte prsty pod podložnou desku. Nebezpečí pohmoždění!

Nepokládejte ruce na pracovní plochu s nožem. Riziko zranění!

Nelámejte dlaždice na jiném místě, než na začátku podložné desky. Nebezpečí škody na zařízení nebo lepenky.

Údržba a servis
K zajištění dlouhodobé kvality řezu pomocí nástrojů, dodržujte následující pravidlo:
Životnost bude delší, jestliže po každém pracovním dni bude důkladně vyčištěn. Zejména
se to týká vedení a kolečka. Čistěte jemným čisticím prostředkem a hadrem.

Dne 1.1.2014 vstoupil v plastnost zákon c. 89/2012 Sb. Firma Xtline s.r.o. v souladu s tímto
zákonem poskytuje na Vámi zakoupený výrobek odpovednost za vady po dobu 24 mesícu
(u právnických osob 12 mesícu). Reklamace budou posouzeny naším reklamacním
oddelením (viz níže) a uznané bezplatně proaví seris firmy XTline s.r.o.
Místem pro uplatnení reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Reklamace,
vcetne odstranení
vady, musí být vyrízena bez zbytecného odkladu, nejpozdeji do 30 dnu ode dne uplatnení
reklamace, pokud se
prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhute. Kupující muže uplatnit reklamaci osobne
nebo zasláním
zboží k reklamaci prepravní službou na vlastní náklady, v bezpecném balení. Zásilka musí
obsahovat reklamovaný
výrobek, prodejní dokumenty, podrobný popis závady a kontakní údaje (zpátecní adresa,
telefon).
Vady, které lze odstranit, budou opraveny v zákonné lhute 30 dnu (dobu lze po vzájemné
dohode prodloužit). Po
projevení skryté vady materiálu do 6 mesícu od data prodeje, která nelze odstranit, bude
výrobek vymenen za nový
(vady, které existovaly pri prevzetí zboží, nikoli vzniklé nesprávným používáním nebo
opotrebením). Na
neodstranitelné vady a vady, které si je kupující schopen opravit sám lze po vzájemné dohode
uplatnit primerenou
slevu z kupní ceny.
Nárok na reklamaci zaniká, jestliže:
- výrobek nebyl používán a udržování podle návodu k obsluze
- výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným úcelum, než ke kterým je urcen
nebo
používáním nevhodných nebo nekvalitních maziv apod.
- škody vzniklé pusobením vnejších mechanických, teplotních ci chemických vlivu - vady
byli zpusobeny nevhodným skladování ci manipulací s výrobkem
- výrobek byl použit nad rámec pripustného zatížení

