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XT108801 (JD8801B)

Slovakia
Len pre štáty EÚ
Elektrické náradie nevyhadzujte do komunálneho
odpadu!
Podía európskej smernice 2002/96/EG o nakladani s
použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami
a zodpovedajúcich ustanovení právnych predpisov
jednotlivých krajín sa použité elektrické náradie musí
zbierat’ oddelene od ostatného odpadu a podrobit’
ekologicky šetrnej recyklácii.
Czech
Jen pro státy EU
Elektrické náradi nevyhazujte do komunálniho odpadu!
Podle evropské smêrnice 2002/96/EG o nakládání s použitými elecktrickými a elektronickými zarizeními a odpovídajícich ustanoveni právnich predpisú jednotlivých
zemí se použitá elektrická náradí musí sbírat oddêlenê
od ostatniho odpadu a podrobit ekologicky šetrnému recyklování.
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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
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ZAŘÍZENÍ (VÝROBEK) NÁZEV: bruska řetězů
TYP: JD8801B
PROVEDENÍ (JINÁ SPECIFIKACE):
EVIDENČNÍ - VÝROBNÍ ČÍSLO:
DISTRIBUTOR
NÁZEV:
ADRESA:

VÝROBCE

XTline s.r.o.
67571 Náměšť nad Oslavou, Jinošov 95
26246937

IČ:

NINGBO TIANBANG SHIDA TOOLS CO.LTD., NO 328
CHANGYUAN ROAD, 315400 YUYAO NINGBO ZHEJIANG
PRO., ČÍNA

DIČ:
CZ 26246937
prohlašuje výhradně na vlastní zodpovědnost, že níže uvedené strojní zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení
předmětných předpisů Evropského společenství:
ES 2006/42/EC (NV č. 176/2008 Sb.)- technické požadavky na strojní zařízení (dle přílohy II A)
ES 2006/95/EC (NV č. 17/2003 Sb.)- technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí,
ES 2004/108/EC (NV č. 616/2006 Sb.)- technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
a příslušným předpisům a normám, které z těchto nařízení (směrnic) vyplývají.

POPIS

FUNKCE

KONSTRUKCE, MECHANICKÉ PŘEVODY A ELEKTROINSTALACE.

ZAŘÍZENÍ SLOUŽÍ K BROUŠENÍ ŘETĚZŮ.

Seznam použitých technických předpisů a harmonizovaných norem
ČSN EN 61029-1 ed. 3 Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 12100-1 Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci - Část 1: Základní terminologie, metodologie
ČSN EN ISO 12100-2 Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci - Část 2: Technické zásady
ČSN EN ISO 13857 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami
ČSN EN 1070 Bezpečnost strojních zařízení - Terminologie
ČSN EN 953+A1 Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty - Všeobecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů

Zvolený postup posuzování shody
Posouzení shody za stanovených podmínek ( výrobcem nebo distributorem ). Zákon č. 22/1997 Sb., ve znění změn, § 12 odst. 3, písm. a)
Jméno, adresu a identifikační číslo notifikované osoby, která provedla ES přezkoušení typu a číslo certifikátu ES přezkoušení typu.
Na uvedené zařízení se nevztahuje povinné přezkoušení typu autorizovanou zkušebnou.
Osoba pověřená kompletací technické dokumentace: Ing.Petr Vrána, kancelář - 61400 Brno, Proškovo nám. 21

Údaje o totožnosti osoby oprávněné vypracovat prohlášení jménem výrobce nebo jeho oprávněného zástupce a její podpis.
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