PC0745
pákové kleště se stupnicí
pákové kliešte so stupnicou

Preklad pôvodného návodu na použitie

A

Úvod

kleštěmi
1.

I. Technické údaje

II. Rozsah dodávky

Objednávací číslo
Velikost nýtovacích matic

Nýtovací kleště
Nástavce pro nýtovací matice

Materiál nýtovacích matic
Výška/šířka nýtovacích kleští
Hmotnost kleští

PC0745
M3, M4, M5,
M6, M8, M10, M12
ocel, nerezová ocel,
mosaz, hliník
440/155 mm
1,5 kg

1.

Na závit nástavce
našroubujte nýtovací matici

2.

Nýtovací matici
usaďte
do montážního
otvoru

3.

Stiskněte rukojeti

2.

B

1.

1 ks
M3, M4, M5,
M6, M8, M10, M12
1 ks

2.

stisku určuje délku
spoje, kterou lze
odečíst na měřidle.

III. Charakteristika
Profesionální nýtovací kleště jsou určeny
M10, M12 za účelem spojování plechů apod.

MONTÁŽ/VÝMĚNA NÁSTAVCE PRO
NÝTOVACÍ MATICI.

• Zvolte vhodnou velikost nástavce pro požadovaný průměr nýtovací matice (např. M4).

C

dvou dílů.

4.

CZ

2

3

matice vyšroubujte

CZ

VI. Bezpečnostní pokyny

VII. Záruční lhůta
-

dě potřeby, mohla obsluha výrobku opětovně seznámit.
Pokud výrobek komukoli půjčujete nebo jej prodáváte,
•
•
•
•
místě.
•
• Dbejte zvýšené opatrnosti při stiskávání rukojetí kleští,
neboť hrozí nebezpečí skřípnutí.
• Při odtrhování nýtovacích kleští od nýtu dbejte na bezpečnost blízkých osob
• Nenechte nýtovací kleště používat děti!

CZ

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).
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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
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Úvod

A

kliešťami

Európskej únie.

1.

I. Technické údaje

II. Rozsah dodávky

Objednávacie číslo
Veľkosť nitovacích matíc

Nitovacie kliešte
Nástavce pre nitovacie matice

Materiál nitovacích matíc
Výška/šírka nitovacích klieští
Hmotnosť klieští

PC0745
M3, M4, M5, M6,
M8, M10, M12
oceľ, nerezová oceľ,
mosadz, hliník
440/155 mm
1,5 kg

III. Charakteristika
Profesionálne nitovacie kliešte sú určené

Návod na použitie

1.

Na závit nástavca
naskrutkujte
nitovaciu maticu

2.

Nitovaciu maticu
usaďte
do montážneho
otvoru

3.

Stlačte rukoväte

2.

B

1 ks
M3, M4, M5,
M6, M8, M10, M12
1 ks

1.
2.

IV. Príprava klieští na
použitie

stlačenia určuje
dĺžku spoja, ktorú
je možné odčítať
na meradle. Tým

MONTÁŽ/VÝMENA NÁSTAVCA PRE
NITOVACIU MATICU.

• Zvoľte vhodnú veľkosť nástavca pre požadovaný priemer nitovacej matice (napr. M4).

C
dvoch dielov.
4.

SK
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7

matice vyskrutkujte

SK

VI. Bezpečnostné pokyny

VII. Záručná lehota

Pred použitím nitovacích klieští si prečítajte „Návod na

ZÁRUČNÁ LEHOTA

tovne zoznámiť. Pokiaľ výrobok komukoľvek požičiavate
tiež kompletný návod na použitie.
• Používajte nástroj len na účely, na ktoré je určený.
• Neupravujte nástroj na iné účely alebo použitie.
•
•
mieste.
•
• Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri stláčaní rukovätí
klieští, pretože hrozí nebezpečenstvo pricviknutia.
• Pri odtrhovaní nitovacích klieští od nitu dbajte na bezpečnosť blízkych osôb
• Nenechajte deti používať nitovacie kliešte!

SK

Všeobecné záručné podmienky
Dňa 1.1.2014 vstúpil do platnosti zákon
c. 89/2012 Zb. Firma XTline s.r.o. v
súlade s týmto zákonom poskytuje na
Vami zakúpený výrobok zodpovednost
za vady po dobu 24 mesiacov
odzakúpenia tovaru (u právnických
osob 12 mes.). Reklamácie budú
posúdené naším reklamacným
oddelením (pozri nižšie) a uzvávané
bezplatne opraví servis firmy XTline
s.r.o. Miestom pre uplatnenie
reklamácie je predajca, u ktorého bol
tovar zakúpený. Reklamácia, vrátane
odstánenia vady, musí byt vybyvená bez
zbytocného odkladu, najneskor do 30
dní odo dna uplatnenia reklamácie,
pokial sa predávajúci s kupujúcim
nedohodnú na dlhšej lehote. Kupujúci
može uplatnit reklamáciu osobne alebo
zasláním tovaru na reklmáciu
prepravnou službou na vlastné náklady,
v bezpecnom balení. Zásielka musí
obsahovat reklamovaný výrobok,
predajné dokumenty, podrobný popis
závady a kontaktné údaje (spiatocná
adresa, telefón).
Vady , ktoré možno odstránit , budú
opravené v zákonnej le hote 30 dní
( dobu môžu po vzájomnej dohode
predlžit ) .Po prejavení skrytej vady
materiálu do 6 mesiacov od dátumu
predaja , ktorá sa nedá odstránit
bude výrobok vymenený za nový
( vady , ktoré existovali pri prevzatí
tovaru ,
nie vzniknuté nesprávnym používaním
alebo opotrebovaním ) .
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Na neodstránitelné vady vady , ktoré si
je kupujúci schopný opravit sám môžu
po vzájomnej dohode uplatnit
primeraná zlava z kúpnej ceny
Nárok na reklamáciu zaniká, ak :
- Výrobok nebol používaný a
udržiavaný podla návodu na obsluhu
- Výrobok bol používaný v iných
podmienkach alebo na iné úcely, než na
ktoré je urcený - K poškodeniu výrobku
alebo k nadmernému opotrebeniu vinou
nedostatocnej údržby , alebo
používaním nevhodných alebo
nekvalitných mazív apod
- Škody vznikli pôsobením vonkajších
mechanických , teplotných ci
chemických vplyvov -Chyby boli
spôsobené nevhodným skladovaním , ci
manipulácio s výrobkom
- Výrobok bol použitý nad rámec
prípustného zataženia
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