Návod k obsluze

řezačky dlažby a obkladů
P8103E 900mm

TECHNICKÁ DATA
Item No.

P8103E 900mm

Základní rozměr

1210 x 420 x 2.5mm

Rozměr kolečka

ø 20 x 14 x 5mm

Maximální délka řezu

600mm

Maximální šikmý řez
Max)
Úhel šikmého řezu

430mm
0--45(degree)

Maximální síla řezu

16mm

Přesnost řezu

0.5-1mm

Rozměr balení

1230 x 430 x 480cm

Váha

39kg

UPOZORNĚNÍ

1. Řezací kolečko se nesmí dotýkat dlaždice při jejím lámání!
2. Netlačte příliš na držadlo, řez by mohl být hrubý a rohy odrolené.
3. Glazura na některých dlaždicích je velmi tvrdá a může otupit řezací
kolečko rychleji než je obvyklé.
4. Řezačka musí být umístěna na rovném stabilním podkladu,
aby pracovala spolehlivě.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
1. Měřidlo - 1ks
2. Rozšiřovací vodítko s kolečkem - 2ks
3. Nastavitelné rozšiřovací vodítko - 2ks
4. Nastavitelné vymezovací rameno - 1ks
5. Rohová noha stolu - 4ks
6. Krátký nosník - 2ks
7. Dlouhý nosník - 2ks
8. Šroub M6, podložka a zavitová patice
- 8ks od druhu

MONTÁŽ
1. Přiložte rohovou nohu stolu k základně
a přišroubujte ji pomocí šroubů M8, podložek
a matic klíčem 14mm. Stejně postupujte
u ostatních třech noh.

2. Spojte dlouhý nosník pomocí šroubů M8,
podložek a matic klíčem 14mm s rohovou
nohou stolu na obou koncích. Stejně postupujte
s dalšími třemi nosníky.

3. Přiložte rozšiřovací vodítko s kolečkem
k základně a připevněte jej pomocí šroubů
M6, podložek a matic klíčem 10mm. Stejně
postupujte i s dalším vodítkem za použití
šroubováku 6mm.

4. Přiložte nastavitelné rozšiřovací vodítko
k základně a upevněte ho pomocí šroubů M6,
podložek a matic pomocí klíče 10mm.

5. Přiložte nastavitelné vymezovací rameno
k vodítku a spojte je pomocí šroubů M6,
podložek a matic k sobě. Stejně postupujte
i na druhé straně.

SEŘÍZENÍ
1. Před použitím seřiďte šrouby pomocí
klíče č.10 (povolte proti směru hod.ruč.),
tak aby kluzák chodil přesně přímo. (část č.1)
2. Pokud používáte řezačku delší dobu, seřiďte
opětovně kluzák stejným způsobem (část č.2)
Může se rozladit a nepracovat spolehlivě.

JAK POUŽÍT MĚŘIDLO
1. Upevněte měřidlo utáhnutím 2 šroubů
ve směru hod.ruč. při rovnoběžném řezání. (P1)

P1

2. Nasaďte hliníkovou spojnici s plastovým
měřidlem na hlavní měřidlo a utáhněte šroub. (P2)

P2

JAK ŘEZAT
1. Postupně prořízněte glazuru kachle tlakem na pohyblivé vodítko. Na vodítko tlačte pouze
v délce dlaždice. Poté, co provedete plynulý a čistý řez, nepohybujte s dlaždicí.
Nechte ji na místě. (P1 a P3)
2. Přitlačte lamač na dlaždici a postupným tlakem ji zlomte v řezu. (P2)

P1

P2

P3

3. Rozšiřovací vodítko s kolečkem Vám usnadní manipulaci
s dlaždicí.

P4

JAK VYMĚNIT ŘEZNÉ KOLEČKO
1. Použijte křížový šroubovák a odšroubujte proti směru hod.ručiček (P5)
2. Vyměňte řezné kolečko a utáhněte šroub ve směru hod.ručiček.

P5

NÁŘADÍ POTŘEBNÉ PŘI VÝMĚNĚ KOLEČKA
1. klíč OP 8-10mm
2. klíč plochý 12-14mm
3. křížový šroubovák

Všeobecné záruční podmínky
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 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 uplatnení reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Reklamace,
včetne odstranení vady, musí být vyřízena bez zbytecného odkladu, nejpozdeji do 30 dnu ode
dne uplatnení reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhutě.
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 lhutě 30 dnů (dobu lze po vzájemné
dohodě prodloužit). Po projevení skryté vady materiálu do 6 měsícu 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 dohode uplatnit primerenou 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 vnejších mechanických, teplotních či chemických vlivů - vady byli
zpusobeny nevhodným skladováním či manipulací s výrobkem
- výrobek byl použit nad rámec připustného za

