POKOSOVÁ PIL" NA DŘEVO
P13916

TECHNICKÁ DATA
_______________
Šířka řezu
Výška řezu
Délka stolu
Délka pilového plátku
Šířka pilového plátku

110mm
12mm
400mm
550mm
45mm

POPIS POKOSOVÉ PILY

1. hliníková základna

10. čep pilového plátku

2. osa
3. šroub
4. šroub sedla
5. platová noha
6. otočný disk

11. pojezd
12. rám pily
13. hloubkový doraz
14. nastavitelný šroub
15. talíř pilového kotouče

7. šroub kurzoru
8. kurzor
9. rukojeť pily

16. pilový plátek
17. nastavení délky
18. horizontální svorky
19.vertikální svorky

1. Základna:
pevná hliníková základna (1) s dobře viditelným měřítkem
kromě těchto automaticky nastavených úhlů:

můžete povolit šroub (2) a nastavit libovolný úhel.

2. Základní platforma: plastová noha (5)
3. Rukojeť (11) s výměnným pilovým plátkem vybavená standardním pilovým plátkem pro všechny
druhy dřeva. Pro řezání plechu, plastů atd. je třeba vyměnit speciální pilový plátek.
4. Nastavení hloubky a řezu: hloubku a délku řezu lze nastavit pomocí povolení dorazů (13,17)
POUŽÍVÁNÍ
- nejdříve pevně usaďte základu pily na pevný a rovný podklad
- zvedněte rám pily a vložte dřevo na základnu tak, aby jeho okraj odpovídal 0 na stupnici
- zvolte požadovaný úhel řezání
- nastavte dorazy délky a hloubky řezu (13,17) a pevně utáhněte, jednu stranu dřeva přitlačte ke
kolmé části základy, kde je zarážka
- uchopte držadlo pily a můžete začít pozvolna řezat

Všeobecné záruční podmínky
Dne 1.1.2014 vstoupil v platnost zákon c. 89/2012 Sb.
Firma Xtline s.r.o. v souladu s tímto zákonem poskytuje na Vámi zakoupený výrobek odpovědnost
za vady po dobu 24 měsíců(u právnických osob 12 měsíců). Reklamace budou posouzeny naším
reklamačním oddělením (viz níže) a uznané bezplatně opraví servis firmy XTline s.r.o.
Místem pro uplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Reklamace,včetně
odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění
reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.
Kupující může uplatnit reklamaci osobně nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou na vlastní
náklady, v bezpečném balení. Zásilka musí obsahovat reklamovaný výrobek,prodejní dokumenty,
podrobný popis závady a kontaktní údaje (zpáteční adresa, telefon).Vady, které lze odstranit, budou
opraveny v zákonné lhůtě 30 dnů (dobu lze po vzájemné dohodě prodloužit).
Po projevení skryté vady materiálu do 6 měsíců od data prodeje, která nelze odstranit, bude výrobek
vyměněn za nový (vady, které existovaly při převzetí zboží,nikoli vzniklé nesprávným používáním nebo
opotřebením). Na neodstranitelné vady a vady,které si je kupující schopen opravit sám lze po vzájemné
dohodě uplatnit přiměřenou slevu z kupní ceny.
Nárok na reklamaci zaniká, jestliže:
- výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze
- výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen nebo používáním
nevhodných nebo nekvalitních maziv apod.
- škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- vady byli způsobeny nevhodným skladováním či manipulací s výrobkem
- výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

