CZ
NÁVOD A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽITÍ DIAMANTOVÝCH
ŘEZNÝCH KOTOUČŮ S UZAVŘENÝM OBVODEM A DĚLENÝMI SEGMENTY
Bezpečnostní pokyny:
1. Před upevněním kotouče ve stroji proveď vizuální kontrolu zda není jakýmkoli způsobem
poškozen.
2. Poškozené, chybně upevněné nebo nesprávně používané kotouče mohou být velmi
nebezpečné.
3.Používejte vždy ochranné brýle s postraním krytem.
4.Při práci vzniká velké množství prachu, proto se chraňte respirátorem.
5.Diamantový kotouč je vyvinut pouze pro běžné řezání. Řezání v křivé dráze může vést
k ulomení vrstvy a její odlétnutí může způsobit vážný úraz.
Předepsaná montáž:
1.Průměr diamantového řezacího kotouče pro nasazení musí souhlasit s průměrem hřídele
na kterou je nasazován.
2.Obě příruby je třeba před upevněním kotouče řádně očistit na dosedacích plochách.
Dbejte na přesnou a stranově správnou polohu přírub.
3.Nepoužívejte kotouče, které vykazují nevyváženost nebo stranové házení.
Návod k použití:
- obvodová rychlost a otáčky nesmí přesáhnout předepsanou max.obvodovou rychlost.
- diamantový kotouč nesmí být použit k řezání kovu
- jeli kotouč zahřátý natolik, že se jej nelze dotýkat, je na něj vyvíjen nepřiměřený tlak
nebo je nesprávně používán
- při trvalém provozu je nutné kotouč každé 2 minuty vyjmout z řezu a ochladit ne běžícím stroji
Dodržujte max. kl. řezu:

ø115mm
ø180mm

cca 2,0cm
cca 3,0cm

ø125mm
ø230mm

cca 2,5cm
cca 4,0cm

ø150mm

cca 3,0cm

Vyhřáté kotouče nelze reklamovat. Reklamaci nelze uznat je-li opotřebení větší jak
1mm. Tyto kotouče jsou řádně odzkoušené st. zkušebnou. Provozovatel je sám
odpovědný za výběr a použití diamantového kotouče k stanovenému účelu.
Diamantové kotouče lze použít za mokra i za sucha. Trvanlivost a výsledek řezání se
zlepší řezáním za mokra. Při řezání za mokra musí být zabezpečen neustálý přísun
vody. Kotouč, který je používán za mokra by se neměl používat následně za sucha.
Vzhledem k častému řezání tvrdého abrazivního materiálu se mohou kotouče ztupit.
Doporučuje se proto dodatečné přibroušení ve vápenitém pískovci nebo asfaltu.
(provést několik řezů)

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

SK
NÁVOD A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE POUŽITIE DIAMANTOVÝCH
REZNÝCH KOTÚČOV S UZAVRETÝM OKRUHOM A DELENÝMI SEGMENTY
Bezpečnostné pokyny:
1. Pred upevnením kotúča v stroji urob vizuálnu kontrolu či nie je akýmkoľvek spôsobom
poškodený.
2. Poškodené, nesprávne upevnené alebo nesprávne používané kotúče môžu byť veľmi
nebezpečné.
3. Používejte vždy ochranné okuliare s postranným krytom.
4. Pri prácu vzniká veľké množstvo prachu, preto sa chráňte respirátorom.
5. Diamantový kotúč je vyvinutý len pre bežné rezanie. Rezanie v krivé dráhe môže viesť
k ulomenie vrstvy a jej odlétnutí môže spôsobiť vážny úraz.
Predpísaná montáž:
1. Průměr diamantového rezacieho kotúča pre nasadenie musí súhlasiť s priemerom hriadeľa
na ktorú je nasadený.
2 .Obě príruby je potrebné pred upevnením kotúča riadne očistiť na dosadacích plochách.
Dbajte na presnú a stranovo správnu polohu prírub.
3. Nepoužívejte kotúče, ktoré vykazujú nevyváženosť alebo stranovej hádzanie.
Návod na použitie:
- obvodová rýchlosť a otáčky nesmie presiahnuť predpísanú max.obvodovou rýchlosť.
- diamantový kotúč nesmie byť použitý na rezanie kovu
- ak je kotúč zahriaty natoľko, že sa ho nemožno dotýkať, je na neho vyvíjaný neprimeraný tlak
alebo je nesprávne používaný
- Pri trvalej prevádzke je nutné kotúč každé 2 minúty vyňať z rezu a ochladiť nie bežiacom stroji
Dodržujte max kl. rezu:
ø115mm cca 2,0 cm ø125mm cca 2,5 cm Ø150mm cca 3,0 cm
ø180mm cca 3,0 cm ø230mm cca 4,0 cm
Vyhriatej kotúča nemožno reklamovať. Reklamáciu nemožno uznať ak je opotrebenie väčšie
ako 1mm. Tieto kotúče sú riadne odskúšané st. skúšobňou. Prevádzkovateľ je sám
zodpovedný za výber a použitie diamantového kotúča na stanovený účel.
Diamantové kotúče možno použiť za mokra i za sucha. Trvanlivosť a výsledok rezania sa
zlepší rezaním za mokra. Pri rezaní za mokra musí byť zabezpečený neustály prísun
vody. Kotúč, ktorý je používaný za mokra by sa nemal používať následne za sucha.
Vzhľadom k častému rezanie tvrdého abrazívneho materiálu sa môžu kotúča ztupit.
Odporúča sa preto dodatočné napr. so skosenými hranami vo vápenitom pieskovci alebo
asfaltu. (Vykonať niekoľko rezov)

