Návod k řezačkám dlažby a obkladů
P19744,P19746,P19752TFL,P19754TFL
Popis části řezačky dlaždic
-

Posouvací ramena
Základna řezačky
Lámací destičky
Karbidový řezný disk
Měřítko úhelníku
Šroub na upevnění úhelníku

Vykonávání rovných řezů
-

Posuňte pojízdnou kladku dorazu
Položte dlaždici na základnu řezačky
Glazovaná strana dlaždice musí směřovat nahoru
Opřete jednu stranu dlaždice o měřítko úhelníku
Poznámka: při vykonávání série stejných řezů, použijte nastavitelný úhelník
Tlačte páku mírným tlakem na dlaždici, kterou chcete řezat
Udělejte řez po celé ploše dlaždice
Pokračujte po celé dráze pojízdné kladky
Nenechte karbidový disk ležet na glazovaném povrchu

Vykroužení otvoru
-

Dlaždice se umístí pod vykružovač středem otvoru proti hrotu
Na noži vykružovače nastavíme poloměr požadovaného otvoru
Vykružovač připevníme na vodící lišty nad otvor v základní desce
Stlačením páky přítlačného zařízení směrem vzhůru zvedneme nůž nad desku a vložíme materiál
určený k vrtání pod středový vrták
Pomalu uvolníme páku přítlaku, až středový vrták dosedne na materiál
Otáčením kličky ve směru hodinových ručiček vyřežeme za pomoci tlaku přítlačného péra požadovaný
otvor
Doporučuje se řez mírně navlhčit

Lámání dlaždice horizontálně
-

Ponechte lámací destičky umístěné na dlaždici, kterou řežete a karbidový disk mimo
Lehkým tlakem na páku zlomte řez na dlaždici

Vykonávání řezu v úhlu 45° u řezaček P19752 a P19754 s úhloměrem
-

Uvolněte šroub na upevnění úhelníku
Nastavte úhel 45°
Utáhněte šroub
Postupujte jako při vykonávání rovných 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 zatížení

