Kombinované kladivo 850W
XT106005

1. Technické údaje
Model:
Napětí / frekvence:
Příkon:
Úderná síla:
Kapacita vrtání:

Úderná rychlost:
Otáčky bez zatížení:
Váha bez příslušenství:
Upínání:
Izolace:
Krytí:
Akustický výkon LwA:
Akustický tlak LpA:

Z1A-HB-2851
230V, 50Hz
850W
3,0J
Dřevo 30mm
Kov 13mm
Beton 28mm
0-4300min0-1300/min-1
3,2kg
SDS-Plus
Třída ochrany II
IP 20
102dB
91dB

2. Charakteristika
-

Vratcí kladivo je určené pro vrtání do stavebních materiálů jako jsou beton, kámen, cihly, dřevo a kov. Dále je
vhodné pro sekání do stavebních materiálu jako cihel, porobetonu apod.
Univerzální systém upnutí SDS-Plus zaručuje rychlou výměnu nástrojů.
Otáčky a počet příklepů lze plynule regulovat sílou stisknutí spínače.

3. Součásti a ovládací prvky

1. Sklíčidlo SDS Plus
2. Protiprachová ochrana
3. Rukojeť
4. Přepínač vrtání, vrtání s příklepem,
sekání
5. Spínač
6. Aretace spínače

7. Přepínač směru
8. Přívodní kabel

4. Uvedení do provozu
-

Přečtěte si celý návod k použití a ponechte jej přiložený u výrobku, aby si jej obsluha mohla přečíst. Zamezte
poškození toho návodu. Výrobce nenese odpovědnost za škody či zranění vzniklá používáním přístroje, které
je v rozporu s tímto návodem. Před použitím přístroje se seznamte se všemi jeho součástmi a ovládacími
prvky. Seznamte se ze způsobem vypnutí přístroje. Před každým použitím si zkontrolujte pevné upevnění
všech součástí a funkčnost bezpečnostních ochranných prvků.

-

Zamezte používání přístroje dětmi, osobami se sníženou pohyblivosti, smyslovým vnímáním nebo mentálním
postižením nebo osobám s nedostatkem zkušeností a znalostí nebo osobám neznalých těchto pokynů, aby
používaly toto nářadí.

-

Před každým natavením, výměnou nástroje odpojte přívodní kabel ze zásuvky.

5. Použití
-

Nastavení rukojeti
Pro práci s kladivem vždy používejte rukojeť-. Nastavením rukojetí do správné polohy zajistíte bezpečnost a
správné držení kladiva.
Otočením rukojeti proti směru hodinových ručiček povolte a nastavte rukojeť do požadované polohy.
Ujistěte se, že rukojeť zapadla do západky a pevně utáhněte.

-

Výměna nástroje
Před použitím vždy očistěte sklíčidlo i nástroj a zlehka namažte. Vložte do sklíčidla točivým pohybem, dokud
nezapadne do západky. Zkontrolujte tahem.
Nástroj vyjmete přidržením objímky sklíčidla a vytažením nástroje na opačnou stranu.

-

Nastavení hloubky vrtání
Hloubku vrtání lze nastavit pomocí hloubkového dorazu, který lze lehce vsadit do držáku na rukojeti kladiva,
přidržením pojistky a vložením do drážky. Vytáhněte doraz tak daleko, aby špička dorazu odpovídala
požadované hloubce vrtání.

-

Výběr režimu práce
Výběr pozice provádějte pouze, když je přistroj vypnutý!
Výběr se provádí otočením vypínače na požadovanou polohu.

-

Nastavení směru otáčení
Směr otáčení se mění pomocí tlačítka směru otáčení a to pouze v případě, že je přístroj vypnutý.

-

Údržba
Čistěte stroj pravidelně a mažte nástroje
Kontrolujte a dotahujte pravidelně šrouby
Kontrolujte pravidelně přívodní kabel

6. Všeobecné bezpečnostní pokyny

Elektrická bezpečnost
a) Vidlice pohyblivého přívodu elektrického nářadí musí odpovídat síťové zásuvce. Nikdy jakýmkoliv
způsobem neupravujte vidlici. S nářadím, které má ochranné spojení se zemí, nikdy nepoužívejte žádné
zásuvkové adaptéry. Vidlice, které nejsou znehodnoceny úpravami, a odpovídající zásuvky omezí nebezpečí
úrazu elektrickým proudem.
b) Vyvarujte se dotyku těla s uzemněnými předměty, jako např. potrubí, tělesa ústředního topení, sporáky a
chladničky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li vaše tělo spojené se zemí.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti, vlhku nebo mokru. Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvyšuje se
nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
d) Nepoužívejte pohyblivý přívod k jiným účelům. Nikdy nenoste a netahejte elektrické nářadí za přívod ani
nevytrhávejte vidlici ze zásuvky tahem za přívod. Chraňte přívod před horkem, mastnotou, ostrými hranami a
pohybujícími se částmi. Poškozené nebo zamotané přívody zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
e) Je-li elektrické nářadí používané venku, používejte prodlužovací přívod vhodný pro venkovní použití.
Používání prodlužovacího přívodu pro venkovní použití omezuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Bezpečnost osob
a) Při používání elektrického nářadí buďte pozorní, věnujte pozornost tomu, co právě děláte, soustřeďte se a
střízlivě uvažujte. Nepracujte s elektrickým nářadím, jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu
nebo léků. Chvilková nepozornost při používání elektrického nářadí může vést k vážnému poranění osob.
b) Používejte ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu očí. Ochranné pomůcky jako např. respirátor,
bezpečnostní obuv s protiskluzovou úpravou, tvrdá pokrývka hlavy nebo ochrana sluchu, používané
v souladu s podmínkami práce, snižují nebezpečí poranění osob.
c) Vyvarujte se neúmyslného spuštění. Ujistěte se, zda je spínač při zapojování vidlice do zásuvky vypnutý.
Přenášení nářadí s prstem na spínači nebo zapojování vidlice nářadí se zapnutým spínačem může být
příčinou nehod.
d) Před zapnutím nářadí odstraňte všechny seřizovací nástroje nebo klíče. Seřizovací nástroj nebo klíč, který
ponecháte připevněn k otáčející se části elektrického nářadí, může být příčinou poranění osob.
e) Pracujte jen tam, kam bezpečně dosáhnete. Vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu. Budete tak lépe
ovládat elektrické nářadí v nepředvídaných situacích.
f) Oblékejte se vhodným způsobem. Nepoužívejte volné oděvy ani šperky. Dbejte, aby vaše vlasy, oděv a
rukavice byly dostatečně daleko od pohybujících se částí. Volné oděvy, šperky a dlouhé vlasy mohou být
zachy-ceny pohybujícími se částmi.
g) Jsou-li k dispozici prostředky pro připojení zařízení k odsávání a sběru prachu, zajistěte, aby taková zařízení
byla připojena a správně používána. Použití těchto zařízení může omezit nebezpečí způsobená vznikajícím
prachem.

Používaní a péče o el. Nářadí
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte správné nářadí, které je určené pro prováděnou práci. Správné
elektrické nářadí bude lépe a bezpečněji vykonávat práci, pro kterou bylo konstruováno.
b) Nepoužívejte elektrické nářadí, které nelze zapnout a vypnout spínačem. Jakékoliv elektrické nářadí, které
nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.
c) Odpojujte nářadí vytažením vidlice ze síťové zásuvky před jakýmkoliv seřizováním, výměnou příslušenství
nebo před uložením nepoužívaného elektrického nářadí. Tato preventivní bezpečnostní opatření omezují
nebezpečí nahodilého spuštění elektrického nářadí.
d) Nepoužívané elektrické nářadí ukládejte mimo dosahu dětí a nedovolte osobám, které nebyly seznámeny
s elektrickým nářadím nebo s těmito pokyny, aby nářadí používaly. Elektrické nářadí je v rukou nezkušených
uživatelů nebezpečné.
e) Udržujte elektrické nářadí. Čistěte otvory pro sání vzduchu od prachu a nečistot. Je-li nářadí poškozeno,
před dalším používáním zajistěte jeho opravu. Mnoho nehod je způsobeno nedostatečně udržovaným
elektrickým nářadím.
f) Řezací nástroje udržujte ostré a čisté. Správně udržované a naostřené řezací nástroje s menší
pravděpodobností zachytí za materiál nebo se zablokují a práce s nimi se snáze kontroluje.
g) Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástroje atd. používejte v souladu s těmito pokyny a takovým
způsobem, jaký byl předepsán pro konkrétní elektrické nářadí, a to s ohledem na dané podmínky práce a
druh prováděné práce.
Používání elektrického nářadí k provádění jiných činností, než pro jaké bylo určeno, může vést
k nebezpečným situacím.

Servis a odpovědnost za vady
Dne 1.1.2014 vstoupil v platnost zákon c. 89/2012 Sb. Firma Xt line 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 XT line 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 dnu 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.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA PŘÍSLUŠENSTVÍ!
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CZ
Prachová krytka
Pojistný kroužek 14x1.5
Podložka 16x22x1
Pojistný kroužek 19x2
Objímka
Podložka21x32x4
Podložka 24.8x30x1
Ocelová kulička 7.14
Podložka
Kroužek
Šroub 4.1x45
Kryt hlavy
Šroub 4.1x45
Šroub 4.2x11
Kolík
Podložka
Šroub 4.2x11
Těsnění 30x41x7
Ložiskové pouzdro HK3012
Kroužek HK3012
Pojistný kroužek
Podložka
Pružina
Ozubené kolo
Část úderníku 1
Pružina
Část úderníku 2
Kolík 2.5x12
Kroužek
Pojistný kroužek
Těsnění 9x16x5
Pouzdro
Vřeteno
Pouzdro
O-kroužek 16.2x4.5
O-kroužek 9.6x3.5
Kryt
Pružina 27.5x1.5
Píst
O-kroužek
Válec
Čep
Podložka
Kolík
Píst

SK
Prachová krytka
Poistný krúžok 14x1.5
Podložka 16x22x1
Poistný krúžok 19x2
Objímka
Podložka21x32x4
Podložka 24.8x30x1
Oceľová guľôčka 7.14
Podložka
Krúžok
Skrutka 4.1x45
Kryt hlavy
Skrutka 4.1x45
Skrutka 4.2x11
Kolík
Podložka
Skrutka 4.2x11
Tesnenie 30x41x7
Ložiskové puzdro HK3012
Krúžok HK3012
Poistný krúžok
Podložka
Pružina
Ozubené koleso
Časť úderníka 1
Pružina
Časť úderníka 2
Kolík 2.5x12
Krúžok
Poistný krúžok
Tesnenie 9x16x5
Puzdro
Vreteno
Puzdro
O-krúžok 16.2x4.5
O-krúžok 9.6x3.5
Kryt
Pružina 27.5x1.5
Piest
O-krúžok
Valec
Čap
Podložka
Kolík
Piest
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Šroub 4x10
Válec
Konzola - přiruba
OI-kroužek
Konzola
O-kroužek
čep
Převod
Pružina
Spojka
Ojnice
Ložisko HK0908
Deska
Šroub M5x16
Pojistný kroužek
Ložisko 699
Vřeteno
Vidlička
Pružina
Ložisko 609
Deska
Kroužek
Rotor
Ložisko 607
Ložiskové pouzdro
Deska
šroub 3.5x16
Stator
Svorka
Střední kryt
Částečná pružina
Nastavení směru
Pružina
Uhlík
Pružina
Zadní kryt
Šroub 4.1x16
Kabel
Spínač
Deska
Šroub 3.9x15
Průchodka
Izolace
Přívodní kabel
Přepínací tlačítko
O kroužek
Pružina
Výstuž
Knoflík
Kovova objímka

Skrutka 4x10
Valec
Konzola - prírub
OI-krúžok
Konzola
O-krúžok
Čap
Prevod
Pružina
Spojka
Ojnice
Ložisko HK0908
Doska
Skrutka M5x16
Poistný krúžok
Ložisko 699
Vreteno
Vidlička
Pružina
Ložisko 609
Doska
Krúžok
Rotor
Ložisko 607
Ložiskové puzdro
Doska
Skrutka 3.5x16
Stator
Svorka
Stredný kryt
Čiastočná pružina
Nastavenie smeru
Pružina
Uhlík
Pružina
Zadný kryt
Skrutka 4.1x16
Kábel
Spínač
Doska
Skrutka 3.9x15
Priechodka
Izolácia
Prívodný kábel
Prepínacie tlačidlo
O krúžok
Pružina
Výstuž
Gombík
Kovová objímka

96
97
98
99
100
101
102

Šroub
Konzola
Pružina
Nastavení hloubkového dorazu
Hloubkový doraz
M8 šroub
Ručka

Skrutka
Konzola
Pružina
Nastavenie hĺbkového dorazu
Hhĺbkový doraz
M8 skrutka
Ručka

Kombinované kladivo 850W
XT106005

1. Technické údaje
Model:
Napatíe / frekvencia:
Príkon:
Úderná síla:
Kapacita vrtanie:

Úderná rychlosť:
Otáčky bez zataženia:
Váha bez příslušenstva:
Upínánie:
Izolacia:
Krytie:
Akustický výkon LwA:
Akustický tlak LpA:

Z1A-HB-2851
230V, 50Hz
850W
3,0J
Drevo 30mm
Kov 13mm
Beton 28mm
0-4300min0-1300/min-1
3,2kg
SDS-Plus
Trieda ochrany II
IP 20
102dB
91dB

2. Charakteristika
-

Vratcí kladivo je určené na vŕtanie do stavebných materiálov ako sú betón, kameň, tehly, drevo a kov. Ďalej
je vhodné pre sekanie do stavebných materiálov ako tehál, pórobetónu a pod.
Univerzálny systém upnutie SDS-Plus zaručuje rýchlu výmenu nástrojov.
Otáčky a počet príklepov možné plynule regulovať silou stlačení spínača.

3. Súčasti a ovládacie prvky

1. Sklučovadlo SDS Plus
2. Protiprachová ochrana
3. Rukovať
4. Prepínač vrtanie, vrtanie
s priklepem, sekanie
5. Spínač
6. Aretácia spínača

7. Prepínač smeru
8. Prívodný kábel

4. Uvedenie do prevádzky
-

Prečítajte si celý návod na použitie a nechajte ho priložený pri výrobku, aby si ho obsluha mohla prečítať.
Zabráňte poškodenie toho návodu. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody či zranenia vzniknutá
používaním prístroja, ktoré je v rozpore s týmto návodom. Pred použitím prístroja sa zoznámte so všetkými
jeho súčasťami a ovládacími prvkami. Zoznámte sa zo spôsobom vypnutie prístroja. Pred každým použitím si
skontrolujte pevné upevnenie všetkých súčastí a funkčnosť bezpečnostných ochranných prvkov.

-

Zabraňte používanie prístroja deťmi, ľuďmi s poruchou pohyblivosti, zmyslovým vnímaním alebo mentálnym
postihnutím alebo osobám s nedostatkom skúseností a znalostí alebo osobám neznalých týchto usmernení,
aby používali toto náradie.

-

Pred každým natavením, výmenou nástroje odpojte prívodný kábel zo zásuvky.

5. Použitie
-

Nastavenie rukvati
Pre prácu s kladivom vždy používajte rukoväť-. Nastavením rukoväťou do správnej polohy zaistíte bezpečnosť
a správne držanie kladiva.
Otočením rukoväti proti smeru hodinových ručičiek povoľte a nastavte rukoväť do požadovanej polohy.
Uistite sa, že rukoväť zapadla do západky a pevne utiahnite.

-

Výmena nástroja
Pred použitím vždy očistite skľučovadlo aj nástroj a zľahka namažte. Vložte do skľučovadla točivým
pohybom, kým nezapadne do západky. Skontrolujte ťahom.
Nástroj vyberiete pridržaním objímky skľučovadla a vytiahnutím nástroje na opačnú stranu.

-

Nastavenie hlbky vrtania
Hlbku vŕtania možno nastaviť pomocou hĺbkového dorazu, ktorý možno ľahko vsadiť do držiaka na rukoväti
kladivá, pridržaním poistky a vložením do drážky. Vytiahnite doraz tak ďaleko, aby špička dorazu
zodpovedala požadovanej hĺbke vŕtania.

-

Výběr režimu práce
Výber pozície vykonávajte len, keď je prístroj vypnutý!
Výber sa vykonáva otočením vypínača na požadovanú polohu.

-

Nastavenie smeru otáčania
Smer otáčania sa mení pomocou tlačidla smeru otáčania a to iba v prípade, že je zariadenie vypnuté.

-

Údržba
Čistite stroj pravidelne a mažte nástroje
Kontrolujte a doťahujte pravidelne skrutky
Kontrolujte pravidelne prívodný kábel

6. Všeobecné bezpečnostné pokyny
Elektrická bezpečnosť
a) Vidlica pohyblivého prívodu elektrického náradia musí zodpovedať sieťovej zásuvke. Nikdy akýmkoľvek
spôsobom neupravujte vidlicu. S náradím, ktoré má ochranné spojenie so zemou, nikdy nepoužívajte
žiadne zásuvkové adaptéry. Vidlice, ktoré nie sú znehodnotené úpravami, a zodpovedajúce zásuvky
obmedzia nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
b) Vyvarujte sa dotyku tela s uzemnenými predmetmi, ako napr. potrubie, telesá ústredného kúrenia,
sporáky a chladničky. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom je väčšie, ak je vaše telo spojené so
zemou.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu, vlhku alebo mokru. Ak vnikne do elektrického náradia voda,
zvyšuje sa nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
d) Nepoužívajte pohyblivý prívod na iné účely. Nikdy nenoste a neťahajte elektrické náradie za prívod ani
nevytrhávajte vidlicu zo zásuvky ťahom za prívod. Chráňte prívod pred horúčavou, mastnotou, ostrými
hranami a pohyblivými časťami. Poškodené alebo zamotané prívody zvyšujú nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
e) Ak je elektrické náradie používané vonku, používajte predlžovací prívod vhodný pre vonkajšie použitie.
Používanie predlžovacieho prívodu pre vonkajšie použitie obmedzuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom.

Bezpečnosť osob
a) Pri používaní elektrického náradia buďte pozorní, venujte pozornosť tomu, čo práve robíte, sústreďte sa
a triezvo uvažujte. Nepracujte s elektrickým náradím, ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog,
alkoholu alebo liekov. Chvíľková nepozornosť pri používaní elektrického náradia môže viesť k vážnemu
poraneniu osôb.
b) Používajte ochranné pomôcky. Vždy používajte ochranu očí. Ochranné pomôcky ako napr. Respirátor,
bezpečnostnú obuv s protišmykovou úpravou, tvrdá pokrývka hlavy alebo ochrana sluchu, používané v
súlade s podmienkami práce, znižujú nebezpečenstvo poranenia osôb.
c) Vyvarujte sa neúmyselného spustenia. Uistite sa, či je spínač pri zapájaní vidlice do zásuvky vypnutý.
Prenášanie náradia s prstom na spínači alebo zapájanie vidlice náradia so zapnutým spínačom môže byť
príčinou nehôd.
d) Pred zapnutím náradia odstráňte všetky nastavovacie nástroje alebo kľúče. Nastavovacie nástroj alebo
kľúč, ktorý ponecháte pripevnený k otáčajúcej sa časti elektrického náradia, môže byť príčinou poranenia
osôb.
e) Pracujte len tam, kam bezpečne dosiahnete. Vždy udržujte stabilný postoj a rovnováhu. Budete tak
lepšie ovládať elektrické náradie v nepredvídaných situáciách.
f) Obliekajte sa vhodným spôsobom. Nepoužívajte voľné odevy ani šperky. Dbajte, aby vaše vlasy, odev a
rukavice boli dostatočne ďaleko od pohybujúcich sa častí. Voľné odevy, šperky a dlhé vlasy môžu byť zachyceny pohybujúcimi sa časťami.
g) Ak sú k dispozícii prostriedky pre pripojenie zariadení na odsávanie a zber prachu, zaistite, aby takéto
zariadenia boli pripojené a správne používané. Použitie týchto zariadení môže obmedziť nebezpečenstvá
spôsobené vznikajúcim prachom.

Používanie a staroslivosť o el. náradie
a) Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte správne náradie, ktoré je určené pre vykonávanú prácu.
Správne elektrické náradie bude lepšie a bezpečnejšie vykonávať prácu, na ktoré bolo skonštruované.
b) Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré nie je možné zapnúť a vypnúť spínačom. Akékoľvek elektrické
náradie, ktoré nie je možné ovládať spínačom, je nebezpečné a musí byť opravené.
c) Odpájajte náradie vytiahnutím vidlice zo sieťovej zásuvky pred akýmkoľvek nastavovaním, výmenou
príslušenstva alebo pred uložením nepoužívaného elektrického náradia. Tieto preventívne bezpečnostné
opatrenia obmedzujú nebezpečenstvo náhodného spustenia elektrického náradia.
d) Nepoužívané elektrické náradie ukladajte mimo dosahu detí a nedovoľte osobám, ktoré neboli
oboznámené s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, aby náradie používali. Elektrické náradie je v
rukách neskúsených užívateľov nebezpečné.
e) Udržujte elektrické náradie. Čistite otvory pre nasávanie vzduchu od prachu a nečistôt. Ak je náradie
poškodené, pred ďalším použitím opraviť. Veľa nehôd je spôsobených nesprávnou údržbou náradia.
f) Rezacie nástroje udržiavajte ostré a čisté. Správne udržiavané a naostrené rezacie nástroje s menšou
pravdepodobnosťou zachytia za materiál alebo sa zablokujú a práca s nimi sa ľahšie kontroluje.
g) Elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi a takým
spôsobom, aký bol predpísaný pre konkrétne elektrické náradie, a to s ohľadom na dané podmienky práce
a druh vykonávanej práce.
Používanie elektrického náradia na vykonávanie iných činností, než pre aké bolo určené, môže viesť k
nebezpečným situáciám.

Servis a odpovědnosť za vady
Dňa 1.1.2014 nadobudol účinnosť zákon c. 89/2012 Sb. Firma Xt line s.r.o. v súlade s týmto zákonom
poskytuje na Vami zakúpený výrobok zodpovednosť za chyby po dobu 24 mesiacov (u právnických osôb 12
mesiacov). Reklamácie budú posúdené naším reklamačným oddelením (pozri nižšie) a uznané bezplatne
opraví servis firmy XT line s.r.o. Miestom pre uplatnenie reklamácie je predajca, u ktorého bol tovar
zakúpený. Reklamácia, vrátane odstránenia vady, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do
30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote.
Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne alebo zaslaním tovaru na reklamáciu prepravnou službou na
vlastné náklady, v bezpečnom balení. Zásielka musí obsahovať reklamovaný výrobok, predajné dokumenty
podrobný popis závady a kontaktné údaje (spiatočná adresa, telefón). Chyby, ktoré možno odstrániť, budú
opravené v zákonnej lehote 30 dní (dobu môžu po vzájomnej dohode predĺžiť). Po prejavenie skryté chyby
materiálu do 6 mesiacov od dátumu predaja, ktorá sa nedá odstrániť, bude výrobok vymenený za nový
(vady, ktoré existovali pri prevzatí tovaru, nie vzniknuté nesprávnym používaním alebo opotrebovaním). Na
neodstrániteľné vady a vady, ktoré si je kupujúci schopný opraviť sám môžu po vzájomnej dohode uplatniť
primeranú zľavu z kúpnej ceny. Nárok na reklamáciu zaniká, ak: - výrobok nebol používaný a udržiavaný
podľa návodu na obsluhu - výrobok bol používaný v iných podmienkach alebo na iné účely, než na ktoré sú
určené alebo používaním nevhodných alebo nekvalitných mazív a pod. - Škody vznikli pôsobením
vonkajších mechanických, teplotných či chemických vplyvov - chyby boli spôsobené nevhodným
skladovaním či manipuláciou s výrobkom - výrobok bol použitý nad rámec prípustného zaťaženia.

ZÁRUKA SE NEVZŤAHUJE NA PŘÍSLUŠENSTVO!

