Návod k použití

Pájka pistolová JOBIprofi FL-200D 150W
Popis přístroje
1.pájecí hrot
2.převlečná matice
k upevnění
pájecího hrotu
3.osvětlení
pro pájení

4.vypínač

5.zásuvka

5.rukojeť
Použití
Pájecí pistole je určena pro snadné pájení, elektrické spojení spájením, výrobu modelů a malování vypalováním.
Technická data
Napětí
Výkon
Doba pájení
Pauza mezi pájením
Osvětlení
Ochranné krytí
Hmotnost

230V ~ 50Hz
150W
12sec
48sec
6V/3W
1,1kg

Informace v tabulce znamená: S3 1min 20%, že pájecí pistole smí být zapnutá 12sec a potom musí být na 48sec
vypnuta. Jinak dojde k přehřátí pájecí špičky a pájecí pistole se poškodí.
Záruka
Záruční doba je 24měsíců od data prodeje (podle paragonu)
Záruka zahrnuje a je omezena na bezplatné odstranění závad vzniklých prokazatelně použitím nevhodných materiálů
pří výrobě a nebo chybami při montáži a nebo na bezplatnou náhradu vadných součástí.
Nesprávné používání nebo uvedení do provozu jakož i vlastnoručně prováděné montáže nebo opravy, které nejsou
uvedeny v našem provozním řádu, vylučují ručení. Vyhrazujeme si rozhodnutí o ručení. Záruka zaniká, byl-li přístroj
otevřen třetí stranou. Škody vzniklé při dopravě, údržbě nebo v důsledku nedostatečné údržby nejsou zárukou kryty.
Při nárokování ručení musí být předložen doklad o koupi přístroje. Výrobek, na který spotřebitel uplatňuje záruční
servis, musí být předán záruční opravě nebo prodejci absolutně čistý a v originálním obalu. V opačném případě vrátí
záruční opravna výrobek prodejci nebo spotřebiteli.
Prodávájící je povinen při prodeji předvést prodávaný výrobek, zkontrolovat úplnost, na záručním listě vyplnit typ,
název a výrobní číslo výrobku, datum prodeje, razítko a podpis.
Neúplný nebo neoriginální záruční list je neplatný.

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

