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DED7827  
CZ Kotoučová řezačka na keramiku 
Návod k použití se záručním listem 

EN Electric tilecutting machine 
Users manual with warranty 
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POZOR

 
Během práce s elektrickým zařízením vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti práce za 
účelem eliminace výbuchu, požáru, zásahu elektrickým proudem nebo mechanického zranění. 

Před zahájením provozu zařízení se seznamte s obsahem návodu k použití. Ponechte návod k 
použití a prohlášení o shodě pro pozdější potřebu. 

Přísné dodržování pokynů a doporučení obsažených v návodu k obsluze bude mít vliv na 
prodloužení životnosti Vašeho nářadí. 

Prohlášení o shodě je přiloženo k zařízení jako samostatný dokument. Není-li prohlášení o shodě u 
zařízení, kontaktujte Dedra-Exim Sp. z o.o. 

KONTAKT 
DEDRA-EXIM Sp. z o.o.  

05-800 Pruszków, ul. 3 Maja 8  
Tel. (22) 73-83-777 linka 129, 165  

fax (22) 73-83-779  
E-mail: info@dedra.com.pl  

www.dedra.pl 

Veškerá práva vyhrazena. Stávající dílo je chráněno autorským zákonem. Kopírování nebo šíření návodu k obsluze v 

částech nebo vcelku je bez souhlasu DEDRA EXIM zakázáno. 

DEDRA EXIM Sp. z o.o. si vyhrazuje právo na zavádění konstrukčních, technických nebo kompletačních změn bez 
předchozího upozornění. 
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VÝROBNÍ ŠTÍTEK 

 

 

 

POPIS POUŽITÝCH PIKTOGRAMŮ 

VÝSTRAHA: POZOR NA ROTUJÍCÍ PRVKY 

NAŘÍZENÍ: POŽÍVAT OCHRANU ZRAKU 

NAŘÍZENÍ: PŘEČÍST NÁVOD 

Logo 

Parametry 

zařízení 

Model 

Rok výroby 

Č. partie Přípustné pracovní 

podmínky 

Země 

původu 

Stupeň ochrany Adresa 

Piktogramy 

Parametry práce 

Značka CE 

Název zařízení 
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2. Bezpečnost práce
 
POZOR Seznamte se důkladně s obsahem této kapitoly, omezíte tím maximálně možnost vzniku úrazu nebo 

nehody způsobené nesprávnou obsluhou nebo neznalostí předpisů o bezpečnosti práce. 

Zařízení může obsluhovat osoba, která se důkladně seznámila s obsahem návodu k obsluze a pochopila jej. 

Obecné podmínky bezpečnosti a místa práce 

 Udržujte pracovní místo v pořádku a čistotě. Špatně osvětlené pracoviště, na kterém je nepořádek, 

může být příčinou nehody. 

 Nepracujte se zařízením v blízkosti výbušných prostředků (lehce zápalných, plynů, prachu, atd.). 

Během práce zařízení vznikají jiskry, které mohou způsobit zahoření. 

 Děti se nesmí zdržovat v blízkosti pracujícího zařízení. Zařízení musí být skladováno mimo dosah dětí. 

Přítomnost třetích osob může způsobit ztrátu kontroly nad zařízením. 

Elektrická bezpečnost 

 Zástrčka musí být přizpůsobena napájecí zásuvce. Nepoužívejte kabely, u nichž byla zástrčka 

upravována. Nepoužívejte adaptéry zástrčky s ochranným uzemněním. Neupravené zástrčky a 

vhodné zásuvky snižují riziko vzniku nehody. 

 Zabraňte styku s uzemněným povrchem, např.: lednička, radiátor, trubky. Úder proudem je větší, 

pokud je tělo uživatele uzemněno. 

 Nevystavujte zařízení účinku deště a vlhkosti. Proniknutí vody do zařízení zvyšuje riziko úderu 

elektrickým proudem. 

 Pečujte o napájecí kabel. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení zařízení, tažení nebo vytahování 

zástrčky ze zásuvky. Napájecí kabel chraňte před účinkem tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivými 

částmi zařízení. 

 Při práci se zařízením, které je určeno k práci venku, používejte příslušné prodlužovací kabely (pro 

práci venku). Použití příslušného prodlužovacího kabelu snižuje riziko úderu elektrickým proudem. 

Pokud zařízení pracuje ve vlhkém prostředí, musí být napájecí síť vybavena pojistkami (RDC). 

Bezpečnost osob 

• Udržujte pozornost. Během práce se zařízením pracujte s rozvahou a opatrně. Nepoužívejte zařízení, 

pokud cítíte únavu, jste pod vlivem léků, alkoholu nebo jiných omamných látek (např. drogy). 

Nepozornost může být příčinou vzniku úrazu. 

• Během práce používejte individuální ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranné brýle. Použití 

ochranného vybavení, přizpůsobeného k práci s elektrickým nářadím, snižuje riziko vzniku úrazu. 

• Zabraňte neúmyslnému zapnutí zařízení. Před vložením zástrčky do zásuvky napájecí sítě vždy 

zkontrolujte, zda je vypínač v poloze „vypnuto“. Zapojení zařízení do napájecí sítě, přenášení s prstem 

na vypínači může být příčinou nehody. 

• Před zapnutím zařízení odstraňte všechny klíče a regulační nástroje. Klíče a regulační nástroje 

umístěné v pohyblivých částech zařízení mohou být příčinou nehody. 

• Během práce nepřijímejte nepřirozené polohy. Poloha během práce musí zaručovat udržení 

rovnováhy a stability. Garantuje to lepší ovládání zařízení. 

• Noste odpovídající pracovní oděv. Stůjte pevně, nenoste volnou a dlouhou bižuterii. Volné vlasy a 

součásti oblečení musí být zajištěny proti možnosti zachycení na pohyblivých částech zařízení. 

• Pokud lze k zařízení připojit odsávací nebo zachytávací zařízení na prach a piliny zkontrolujte, že obě 

zařízení jsou správně připojena a budou správně fungovat. Odsávací zařízení zlepšují pracovní 

podmínky a snižují riziko vzniku nehody. 

Obsluha zařízení a jeho provoz 

• Nepřetěžujte zařízení. K práci používejte nástroje určené k práci daného typu. Dobrá volba nástroje 

podle prováděné práce zvyšuje výkon a bezpečnost. 

• Nepoužívejte zařízení, u kterého nefunguje vypínač. Takto vadné zařízení odevzdejte k opravě.

 



 

 

Bezpečnost práce s řezačkou 

 Zařízení může obsluhovat osoba, která se důkladně seznámila s obsahem návodu k obsluze a 

pochopila jej. Veškerá nastavení, údržbu nebo obsluhu (např. výměna kotouče) provádějte při 

vytažené zástrčce ze zásuvky. 

 Při práci se nepohybujte v rovině rotace diamantového kotouče. 

 Nástroj, kterým je zařízení vybaveno, během práce rotuje vysokou rychlostí, při které může dojít ke 

zranění prstů a dlaní. 

 Zařízení zapojte do sítě výhradně na dobu práce. Po zapojení napájení nesmí v místě práce 

pobývat nepovolané osoby. 

 Nářadí je obzvláště nebezpečné pro děti. Zajistěte, aby nářadí bylo absolutně mimo dosah dětí.  

 Nepřibližujte ruce k rotujícímu kotouči, neodstraňujte rukama nebo jinými předměty z pracovního 

stolu drobné kousky řezaného materiálu. Tyto činnosti provádějte po úplném zastavení zařízení.  

 Je zakázáno řezat keramické díly, jejichž tvar není plochý, ale oblý, kulatý, atd. Během práce 

nepřetěžujte nářadí - používejte pouze nezbytný přítlak na řezací nástroje. 

 Všechny kryty kotouče a všechny prvky odpovědné za bezpečnost musí být plně technicky 

způsobilé. Dojde-li k jejich poškození, neprodleně je opravte nebo vyměňte. 

 Je zakázáno pracovat s nezpůsobilými nebo poškozenými prvky bezpečnostního systému. Je 

zakázáno používat zařízení s demontovanými prvky mechanické ochrany. Pokaždé před 

zahájením práce zkontrolujte technický stav diamantového kotouče. V případě zjištění prasklin 

nebo deformací korpusu kotouče nezapínejte zařízení - použijte nářadí, které je bez poškození. 

 Nepracuje se silně opotřebovaným nástrojem. 

 Je zakázáno obrábět prvky překračující hodnoty deklarované v Technických údajích. 

 Je zakázáno používat diamantové kotouče, které neodpovídají technickým parametrům uvedeným 

v návodu k obsluze. 

 Zkontrolujte, že směr otáček stroje souhlasí se směrem otáček zobrazeným na kotouči. V případě 

nesrovnalostí namontujte kotouč tak, jak je popsáno v další části návodu k obsluze. 

 Před zahájením práce pokaždé zkontrolujte, zda se kotouč nestýká s prvky pracovního stolu 

zařízení. Takovou zkoušku proveďte mimořádně opatrně. Po vytažení zásuvky ze zástrčky jej 

nastavte do mezních pracovních poloh a pomalu, ručně otáčejte kotoučem. V případě potřeby 

proveďte další nastavení. 

 Řezačka musí být stabilně připevněna na pracovním stanovišti. V žádném případě nesmí být 

používána v místě, kde se může během práce převrátit. Nepřetěžujte pracovní stůl těžkými prvky. 

 V případě řezání dlouhých prvků používejte dodatečnou podpěru. Řezané prvky musí být pevně 

uchyceny na pracovním stole. 

 Před prvním spuštěním zkontrolujte, zda napětí napájení odpovídá hodnotě uvedené na výrobním 

štítku. 

 Nepoužívejte zařízení v blízkosti nádrží s hořlavými kapalinami nebo plyny. Nezdvihejte zařízení 

tažením za napájecí kabel a netahejte za kabel při vytahování zástrčky ze zásuvky.  

 Neponechávejte zařízení na dešti a nepoužívejte zařízení ve vlhkém prostředí. 

I v případě, že je zařízení používáno v souladu s návodem k obsluze, nelze zcela vyloučit jisté riziko 

spojené s jeho konstrukcí a určením. Především se jedná o následující rizika: 

- úder elektrickým proudem 

- zranění v důsledku kontaktu s rotujícími částmi zařízení 

 

3. Určení zařízení 
Řezačka s diamantovým kotoučem je výrobek určený k řezání keramických obkladů a dlažby, 

kamene, cihel, pálených cihel a jiných keramických materiálů s rozměry v rozsahu užitkových vlastností 

zařízení. Řezání probíhá na mokro za použití vody, jako chladicího média a ochrany proti víření prachu, 

bezprostředně podávané na diamantový kotouč. Proto je během práce značně omezena prašnost vznikající 

při řezání keramiky. Zařízením lze provádět základní operace řezání keramických prvků: podélný řez, příčný 

řez, šikmý řez a fasetování okrajů. Všechny uvedené operace řezání jsou popsány v další části návodu.  
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4. Omezení použití 
Řezačku s diamantovým kotoučem na řezání keramických obkladů a dlažby model DED7827 lze 

používat pouze v souladu s níže umístěnými „Přípustnými pracovními podmínkami“. 

Zařízení lze používat pouze a výhradně s diamantovými kotouči, popsanými v části „Doporučované 

diamantové kotouče“. 

Je zakázáno instalovat do řezačky kotouče, které jsou určeny k řezání jiných materiálů (kovy, 

keramika, sádrokartonové desky, atd.). Je zakázáno řezat jiné materiály, které nejsou široce pojatou 

keramikou, kamenem, atd. Je zakázáno řezat na sucho. Hmotnost a rozměry obráběného prvku nesmí 

způsobovat ztrátu stability zařízení. 

Konstrukce a stavba řezačky nepředpokládá její použití pro profesionální účely. Řezačka je určena 

výhradně pro kutily a domácí použití. 

Svévolné změny v mechanické a elektrické stavbě, veškeré úpravy a obslužné činnosti nepopsané v 

návodu k použití budou považovány za protiprávní a způsobí okamžitou ztrátu záruky. Použití v rozporu s 

určením nebo návodem k použití a překročení přípustných pracovních parametrů způsobí okamžitou ztrátu 

záruky. 

Zařízení používejte výhradně v uzavřených prostorech. Při práci s diamantovým kotoučem dochází k 

rozstřiku malého množství vody, především při řezání prvků vyčnívajících mimo pracovní stůl. Je nutné tuto 

skutečnost zohlednit při volbě pracovního místa (uklouznutí obsluhy) a je nutné systematicky doplňovat 

hladinu vody v nádrži, aby čerpadlo mohlo fungovat a samotný proces řezání probíhal správně. 

 

PŘÍPUSTNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
S2 20min - občasná práce  

maximální doba práce pod zatížením 20 min 

5. Technická data 

Kotoučová řezačka model: 

Elektromotor 

Pracovní napětí 

Jmenovitý výkon motoru 

Nářadí třídy 

Hmotnost (s korpusem stolu) 

Rychlost otáček kotouče 

Průměr kotouče 

Průměr otvoru kotouče 

Rozměry pracovního stolu 

Maximální délka řezu 

Maximální tloušťka řezu při pokosování 45° 

Rozsah náklonu pracovní hlavice (od svislice) 

Stupeň ochrany 

Max. teplota vody v okruhu 

Hladina akustického tlaku LPA 

Hladina akustického výkonu LWA 

Nejistota měření Kpa 

Nejistota měření Kwa 

 

 

6. Příprava zařízení k práci 
Kotoučová řezačka na řezání keramiky DED7827 je vybavena pracovní podstavou (nosný rám 

s nádrží na vodu pro osazení pracovního stolu s pohonem, 4 nožičky). Montáž pracovní podstavy 

spočívá v zasunutí nožiček do otvorů v podstavě a dotažení upínacími kličkami. Vodní zátku osadit 

stabilně do otvoru na dně nádrže. Do takto připravené podstavy vložit bez upevnění nádrž na vodu 

takovým způsobem, aby se zásuvka na vodní čerpadlo nacházela na zadní straně zařízení. 

Možná je také práce bez pracovní podstavy. Jediným omezením je postavení zařízení na 

stabilním, rovném podkladu v dobře osvětleném místě. Zařízení musí být postaveno tak, aby se při práci 

nemohlo převrátit (viz fot. C).  

DED7827 indukční  

230 V 50 Hz  

800 W  

I 

30 kg 

2950 ot./min 

200 mm 

25,4 mm 

890 mm x 394 mm 

650 mm 

36 mm 

do 29 mm 

od 0 stupňů do 45 stupňů 

IP 54 

35°C  

95dB (A)  

108dB(A)  

3,0dB  

3,0dB 
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Naplnit nádrž vodou tak, aby hladina vody zakrývala nasávání vodního čerpadla. Následně připevnit 

vodní čerpadlo do zásuvky ve vodní nádrži tak, aby se západka v nádrži nacházela v prohlubni korpusu 

čerpadla, poté do nádrže vložit pohon s pracovním stolem. Věnovat pozornost tomu, aby nebyla ohnutá 

hadička podávající vodu z čerpadla (přimáčknutá pracovním stolem), neboť v takovém případě by čerpadlo 

nepracovalo. Poslední součástí montáže je upevnění (provlečení) vodního a napájecího vedení do úchytu. 

Celý pohon, vodící lišty a pracovní stůl jsou z výroby smontované a nevyžadují žádnou montáž. Je 

nutné pouze přišroubovat omezovací lišty (úhlová a rovná) k pracovnímu stolu. Nakonec je nezbytně nutné 

zkontrolovat, zda není poškozen kryt řezačky. Následně zkontrolovat, zda není povolený diamantový kotouč a 

zda se nedotýká pracovního stolu. 

POZOR! Hladina vody v nádrži musí být taková, aby bylo nasávání čerpadla zcela ponořeno ve vodě. Práce 

se zařízením v případě, že je vody příliš málo a nasávání čerpadla vyčnívá nad vodní hladinu, je přísně 

zakázána. Může to způsobit poškození čerpadla. Z podobných důvodů je zakázáno zapínat zařízení na 

sucho!!! 

7. Zapojení do sítě 
Před prvním zapnutím zařízení zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá označení na jmenovitém 

štítku zařízení. Instalace napájení zařízení musí být provedena měděným kabelem s minimálním průřezem 

1,5 mm
2
, musí být vedena od pojistky s hodnotou 10A a musí splňovat podmínky předpisů o bezpečnosti 

použití. Instalace musí být vybavena ochranným kabelem. 

V případě použití prodlužovacího kabelu věnujte pozornost tomu, aby byl průměr jeho žil nejméně 

takový, jak je uvedeno výše, a aby fungovalo uzemnění. Během práce položte kabel tak, aby nebyl vystaven 

přepětí. Neužívejte poškozené prodlužovací kabely. Pravidelně kontrolujte technický stav napájecího a 

prodlužovacího kabelu. 

8. Zapnutí zařízení 
Před zapnutím zařízení pokaždé zkontrolujte, zda jsou všechny prvky odpovědné za bezpečnost 

funkční. Pokaždé je nutné zkontrolovat stav diamantového kotouče, a zda se kotouč nedotýká pracovního 

stolu. Po kontrole výše uvedených částí je nutné odblokovat pohon tak, aby se mohl volně pohybovat ve 

vodící liště. Při přepravě je pohon vždy zablokován. Je nutné odšroubovat blokační kliku, která je umístěna na 

ramenech vodící lišty pohonu vedle kliček svorek úhlového měřítka. 

Zapojit zařízení do sítě. Vypínač se nachází na zadní straně pohonu, vedle motoru. Tlačítko I 

spínače slouží ke spouštění zařízení, tlačítko O slouží k zastavení. Po zapnutí zařízení by mělo téměř 

okamžitě fungovat čerpadlo vody, která by měla vytékat na diamantový kotouč. Zastavení zařízení (vypnutí) 

způsobí zastavení přívodu vody z čerpadla. Neponechávejte zařízení na volnoběhu. 

Popis výkresu A: 1. klika náklonu, 2. úchyt pohonu, 3. vodící lišta pohonu, 4. rovná lišta, 5. úhlová lišta, 6. 

úhlová měrka, 7. diamantový kotouč, 8. pracovní stůl, 9. lapač nečistot, 10. kryt kotouče 

 

9. Použití zařízení 

Kotoučovou řezačkou pro řezání keramiky DED7827 lze provádět základní operace řezání proužků 

materiálu, kolmý řez, řez v libovolném úhlu, (např. v úhlopříčce obkladu) a fasetování okrajů v rozsahu do 45°. 

U všech níže popsaných druhů řezu pokládáme keramické obklady na stůl lícem vzhůru. 

 

***Nikdy nespouštějte zařízení, pokud se diamantový kotouč dotýká obráběného materiálu*** 
 

***Je zakázáno udeřit kotoučem v době jeho vstupu do materiálu*** 

 

Kolmý řez - (fot. G pol. 1 - skica řezu, fot. D, E) 

Materiál položte na pracovní stůl řezačky a přisuňte k omezovací liště. Materiál je položen kolmo ke 

štěrbině pracovního stolu a rovině diamantového kotouče. Na lištách je umístěno měřítko v milimetrech, 

usnadňující určení šířky odřezávaného materiálu. Posunutím materiálu podél lišt je nutné zvolit požadovaný 

rozměr - podle měřítek na lištách. Lehce přitlačte materiál jednou rukou, druhou spusťte zařízení a po 

dosažení plné rychlosti a po přivedení vody posuňte pohon - držte jej za úchyt. Rychlost posunu je nutné zvolit 

tak, aby diamantový kotouč jen neznačně snižoval rychlost otáček ve srovnání s rychlostí bez zatížení. 

V závislosti na rozměrech řezaného materiálu může být nutné dodatečně upevnit obráběný materiál. 

Na začátku práce se zařízením doporučujeme narýsovat na povrch materiálu linii řezu, aby nedocházelo k 

nepřesnostem (především v případě velkých a drahých obkladů). Měření a nastavení provádějte pečlivě - 

omezíte tak ztráty způsobené chybami. Úzké proužky řezejte z menších kousků - max. 8-10 cm. Úhlovou 

měrku namontujte na kratší polohovací lištu. Materiál přitlačte k úhlové měrce. 
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Vyzkoušejte na odpadním materiálu. Po provedení celého řezu odsuňte pohon s kotoučem a vypněte 

zařízení. Teprve pak sundejte ze stolu uříznuté prvky. 

Řezání v libovolném úhlu - v úhlopříčce (fot. G pol. 2 - skica) 

Nedílnou součástí řezačky je úhlová měrka (obr. E), umožňující nastavení řezaného materiálu do 

libovolného úhlu. Úhlovou měrku připevněte k libovolné omezovací liště. Za tímto účelem odšroubujte dva 

šrouby (křídlové hlavice) a uvolněný díl zasuňte do otvorů v liště na pracovním stole. Na materiál narýsujte linii 

řezu. Pracovní hlavici posuňte v oblasti mezi polohovací lišty. Pomocí měřítka změřte rozměr mezi věncem 

řezacího kotouče a okrajem stolu na straně úhlové lišty. Vraťte hlavici do zadní polohy. 

Úhlovou měrku zasuňte na levé straně stolu, povolte úhlovou svorku a svorku polohy (strana motoru). 

Vstupně položte řezaný materiál tak, aby linie řezu byla souběžná se štěrbinou v pracovním stole. Opřete 

materiál o polohovací lištu, přisuňte pracovní hlavici k materiálu tak, aby se věnec kotouče opíral o jeho okraj 

(v místě řezu). Pomalu posunujte materiál napříč pracovním stolem tak, aby se změřený rozměr pokrýval s 

linií řezu na materiálu. K materiálu přisuňte úhlovou měrku tak, aby rameno přiléhalo k okraji materiálu. 

Upněte svorku polohy a úhlovou svorku, mírně vraťte pracovní hlavici dozadu a následně spusťte motor. Před 

kontaktem diamantového kotouče s řezaným materiálem druhou rukou znehybněte materiál, držte za okraj 

naproti okraji, který se dotýká úhlové měrky. Proveďte řez. 

Řezání podél úhlopříčky provádějte tak, jak je popsáno výše. Rýsování linie řezu není v tomto případě 

nutné. Úhlovou měrku namontujte na kratší polohovací lištu. Materiál dodatečně znehybněte rukou, držte za 

sousední okraj (na straně měrky). Nepřisouvejte materiál na stranu kotouče. Řez zahajte s minimálním 

posunem - velmi zvolna, aby se nevydrolil okraj řezaného materiálu. 

Je nutné věnovat pozornost tomu, aby se vodící lišta měrky nenacházela ve štěrbině pracovního 

stolu. Při takovém nastavení měrky hrozí poškození diamantového kotouče nebo vznik nehody během 

práce. 
 

Řezání s nakloněnou hlavicí - fasetování (fot. I - skica, fot. J) 

Fasetování obkladů pod úhlem 45°lze provádět jak u kolmých, tak šikmých řezů. Pro dosažení 

libovolného úhlu v rozsahu od 0 do 45°je nutné naklonit celý pohon s vodící lištou o požadovanou hodnotu. 

Následně povolit upínací kličky na obou stranách zařízení, nastavit úhel a utáhnout kličky. Hodnota tohoto 

úhlu se zobrazuje na měřítku náklonu, které je umístěno na pravé straně zařízení při pohledu ze strany 

diamantového kotouče. Fasetování obkladů lze provádět obráběním samotného okraje, ale je možné také 

řezat obklad na míru a tvar se současným fasetováním. Pokud provádíme pouze fasetování, odřízneme 

pouze svislou stranu boku obkladu. 

Měkké glazované obklady (určené na zeď) se musí řezat opatrně, pomalu. V opačném případě 

nebude okraj hladký. Pokud ani tento způsob nebude účinný, je nutné odříznout okraj obkladu, který vznikl při 

procesu jeho formování. V tomto případě je nutné provést několik zkoušek řezu. Samotný řez (fasetování) je 

nutné provádět jako v případech popsaných výše, také u řezů kolmých a šikmých. Fasetování obkladů lze 

provádět obráběním samotného okraje, ale je možné také řezat obklad na míru a tvar se současným 

fasetováním. Vyžaduje to trochu cviku. Před samotným zpracováním doporučujeme provést několik 

zkušebních řezů. 

 

9. Běžné obslužné činnosti 
POZOR! Veškeré obslužné činnosti provádějte výhradně při vytažené zástrčce ze zásuvky. Pravidelně 

kontrolujte technický stav zařízení pro řezání keramiky: Zkontrolujte, zda se na povrchu 

diamantového kotouče nenacházejí rýhy svědčící o praskání kotouče. 

Po určité době provozu a provedení velkého množství řezů bude možná nutné provést 

nastavení pohonu v kolejnicích vodítka. Špatné nastavení se může projevovat následovně: 

1. Nerovnoměrným nastavením diamantového kotouče ve vztahu ke štěrbině pracovního stolu (absence 

pravého úhlu osy motoru k vodící liště a štěrbině ve stole), což může způsobit obtížné řezání a poškození 

materiálu, především při řezání tenkých proužků. 

2. Vůlí pohonu v kolejnicích vodítka a zdviháním pohonu v době zaříznutí kotouče do materiálu, což může 

způsobit absenci kolmosti řezu. 

3. Nadměrným posunem pohonu, kolmo k vodící liště, což může v krajním případě vést k tomu, že při 

náklonu např. o 45°se bude diamantový kotouč dotýkat okraje štěrbiny pracovního stolu. 

Ve všech uvedených případech je nutné provést příslušná nastavení. V tomto případě je nutné 

demontovat řezačku. K tomuto účelu slouží čtyři excentry, na kterých jsou umístěna ložiska, jež se točí ve 

vodící liště pohonu. Pomocí plochého klíče je nutné nastavit excentry podle potřeby (tedy přemístit ložiska v 

kolejnicích) tak, aby bylo dosaženo požadovaného efektu a došlo k odstranění příznaků nesprávné práce 

řezačky. 
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Pro správnou funkci řezačky je nutné pravidelně kontrolovat mazání kolejnic vodítka. Kolejnice 

vodítka, ve kterých jsou vedena ložiska, musí být mazány ložiskovým mazivem. 

Je nutné pečovat o čistotu zařízení - čistit pokaždé po skončení práce. Komoru kotouče vypláchnout 

čistou vodu a odstranit shromážděný kal. Pracovní stůl je nutné opláchnout čistou vodou. Pohon vytřít do 

sucha hadříkem. Vodní nádrž vyprázdnit a vyčistit kal a zbytky řezaného materiálu. Nezanechávejte zařízení 

s plnou nádrží. Pokaždé po skončení práce vypláchněte filtr nasávání čerpadla. Za tímto účelem sejměte z 

čerpadla kryt nasávání, vyjměte filtr a po vyčištění opět nasaďte. 

Posledním úkonem je zablokování pohonu. Posuňte pohon ve vodící liště do krajní polohy (vpravo 

při pohledu ze strany kotouče) a zablokujte kličkou. 

Řezačku skladujte na suchém místě, chráněném proti vlhkosti. 

11. Upevnění, výměna diamantového kotouče 

Při výměně diamantového kotouče (viz fot. D) je nezbytně nutné odpojit zařízení ze sítě (vytáhnout 

zástrčku ze zásuvky). Následně demontujte kryt kotouče - odšroubujte tři upínací šrouby. Pro snadnější 

demontáž krytu doporučujeme povolit matky spojující lapač nečistot s krytem kotouče. Po sejmutí krytu je 

nutné menším klíčem (v sadě) chytit hřídel kotouče, větším odšroubovat upínací matku kotouče a sejmout 

přítlačný kroužek a opotřebovaný kotouč. Montáž nového kotouče proveďte v opačném pořadí. Fot. 7 

***Práce s řezačkou bez krytu diamantového kotouče je zakázaná*** 

12. Doporučované diamantové kotouče 
Z výroby je řezačka DED7827 vybavena kotouči o průměru 200 mm a upínacím otvorem 25,4 mm 

(ekvivalent: katalogové č. H1 123E). Tento kotouč má kontinuální věnec a je určen k řezání materiálů, jako 

terakota a nižší třídy dlažby (samozřejmě také k řezání měkkých obkladů stěn). 

K řezání materiálů tvrdších, než vyšší třídy dlažby a veškeré jiné materiály do 8-10 třídy otěrností, 

doporučujeme použít diamantové kotouče typu Turbo T s katalogovým číslem H1196E. 

***Práce s diamantovými s jiným typem věnce, než kontinuální, je absolutně zakázána*** 

Několik důležitých informací a praktických rad 
 Rychlost řezání materiálu závisí na jeho tvrdosti. Čím tvrdší materiál, tím menší je výkon řezání. 

 Výkon řezání se snižuje společně s opotřebením diamantového kotouče. Aby diamantový kotouč získal 

své užitkové vlastnosti, je nutné přeříznout kousek pískovce nebo jiného silně brusného materiálu 

(např. opotřebovaný brusný kotouč). 

 Opotřebení diamantového věnce závisí především na druhu řezaného materiálu. Silně brusné materiály 

způsobují rychlejší opotřebení diamantového kotouče. Proto bude rychlost opotřebení diamantového 

kotouče různá, v závislosti na druhu řezaného materiálu. 

 Diamantové kotouče používané v řezačkách keramické dlažby a obkladů jsou navrženy pouze pro 

řezání. Je zakázáno používat jejich boční hranu k broušení. Nedodržení této skutečnosti vede k 

poškození kotouče - je nebezpečné, a v důsledku vede k poškození motoru. 

 Po skončení práce je nutné vyprázdnit a vyčistit vodní nádrž. Voda urychluje korozi ocelové části 

kotouče. Je zakázáno ponechávat zařízení s nádrží naplněnou vodou a kalem. Kal se vytrácí z vody a 
tvrdne, způsobuje zablokování kotouče. Spuštění zařízení za těchto podmínek vede k poškození 

elektrického motoru. V takovém případě nebudou případné opravy uznány za záruční. Budou-li 

k záruční opravě předána zařízení, která nesou stopy zásahu třetích osob, budou opravena mimo 

záruku. 
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13. Samostatné odstranění závad 

 

POZNÁMKY: Při objednávce náhradních dílů uvádějte sériové číslo zařízení, které se nachází na 

jeho krytu. Popište poškozenou část, uveďte přibližnou dobu nákupu zařízení. V záruční době jsou opravy 

prováděny za podmínek uvedených v Záručním listu. Reklamovaný výrobek předejte k opravě v místě nákupu 

(prodejce je povinen převzít reklamovaný výrobek), nebo jej předejte Centrálnímu servisu DEDRA - EXIM. 

Adresa je uvedena na poslední straně návodu k použití a v záručním listu. Přiložte záruční list vystavený 

dovozcem. Bez tohoto dokumentu nebude oprava provažována za záruční. 

Po záruční době provádí opravy Centrální servis. Poškozený výrobek zašlete do servisu (náklady na 

dopravu hradí uživatel).  

PROBLÉM PŘÍČINA ŘEŠENÍ 

Řezačka 

nefunguje 

Napájecí kabel je poškozen  

Napájecí kabel je špatně připojen  

V zásuvce není síťové napětí  

Zafungovala tepelná pojistka motoru 

Poškozený vypínač 

Zkontrolujte stav napájecího kabelu.  

Zastrčte zástrčku hlouběji do zásuvky.  

Zkontrolujte napětí v zásuvce, zkontrolujte pojistku. 

Odevzdejte zařízení do servisu  

Odevzdejte zařízení do servisu 

Zařízení nemá 

výkon, spouští 

se obtížně 

Ohnutý diamantový kotouč.  

Rozb. kondenzátor je poškozen.  

Zadřený motor. 

Poškozené ložisko v motoru. 

Vyměňte kotouč.  

Odevzdejte zařízení do servisu  

Odevzdejte zařízení do servisu  

Odevzdejte zařízení do servisu 

Motor 

se přehřívá 

Ucpané ventilační otvory. Vyčistěte ventilační otvory. 

Čerpadlo 

nepodává vodu 

Zmáčknuta hadička přívodu vody.  

Příliš nízká hladina vody v nádrži.  

Ucpané sítko nasávání čerpadla. 

Položte hadičku správně.  

Doplňte vodu v nádrži.  

Vyčistěte sítko, vyměňte vodu. 

 
14. Závěrečné poznámky, kompletace 
Kompletace: 

1. Řezačka na keramiku; 4. Sada klíčů (2 ks); 

2. Podstava zařízení s vodní nádrží; 5. Úhlová měrka pro šikmé řezání; 

3. Nožičky (4 ks);  6. Vodní čerpadlo. 
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15. Informace pro uživatele o likvidaci 
elektrických a elektronických zařízení 
(týká se domácností) 

Prezentovaný symbol umístěný na výrobcích nebo k nim přiložené dokumentaci 

informuje, že odpadní elektrická a elektronická zařízení nelze likvidovat společně s komunálním odpadem. 

Správný postup v případě likvidace, zpětného využití nebo recyklace komponentů spočívá v předání zařízení 

do specializovaného odběrného bodu, kde bude přijato bezplatně. Informace o místech odběru odpadního 

zařízení poskytují místní úřady, např. na svých internetových stránkách. 

Správnou likvidací zařízení chráníme cenné zdroje a eliminujeme negativní vliv na zdraví a životní 

prostředí, které může být ohroženo nesprávným nakládáním s odpady. 

Nesprávná likvidace odpadů může být trestána uložením pokuty podle příslušných místních předpisů. 

 

Uživatelé v zemích Evropské unie 

V případě nutnosti likvidace elektrických a elektronických zařízení kontaktujte nejbližší prodejní místo 

nebo dodavatele, kteří Vám poskytnou doplňkové informace.  

Likvidace odpadů mimo Evropskou unii  

Tento symbol se týká pouze zemí Evropské unie. 

V případě potřeby likvidace tohoto výrobku se obraťte na místní úřady nebo prodejce za účelem získání 

informací o správném způsobu likvidace. 

16. Přehled dílů k výkresu (str. 5) 

  

 

č. Název dílu Il. č. Název dílu Il. č. Název dílu Il. 

1 Čerpadlo 1 32 Vodící lišta 2 63 Nádrž na vodu 1 

2 Gumová příložka 1 33 Vrut příruby 4 64 Matka kličky 4 

3 Tvarovka 1 34 Matka 4 65 Gumová patka 4 

4 Vypínač 1 35 Upínací kámen 1 66 Nožička 4 

5 Skříňka vypínače 1 36 Stupnice 1 67 Šroub kličky 2 

6 Samořezný šroub 1 37 Korpus úhlové měrky 1 68 Polohovač 2 

7 Západka kondenzátoru 1 38 Kolečko  69 Jehla 1 

8 Kondenzátor 1 39 Zástrčka 1 70 Vrut s kulatou hlavou 2 

9 Samořezný šroub  40 Řetěz 1 71 Regulátor nastavení 2 

10 Kryt skříně vypínače 1 41 Šroub  72 Úhlová měrka 1 

11 Podložka 1 42 Vodicí lišta 1 73 Nárazník 1 

12 Samořezný šroub  43 Úhlová měrka 1 74 Left supporting board 1 

13 Příložka vedení 1 44 Šroub 6 75 Stůl 3 

14 Vrut s kulatou hlavou  45 Šroub 2 76 Řetěz 1 

15 Matka 1 46 Rovná podložka 2 77 Vrut s kulatou hlavou 2 

16 Úchyt 1 47 Zapuštěná šroub 14 78 Pružná podložka 2 

17 Zapuštěná šroub  48 Rameno vodicí lišty 1 79 Rovná podložka 2 

18 Rám motoru 1 49 Matka 8 80 Matka 2 

19 Kryt 1 50 Pružná podložka 8 81 Pružná podložka 4 

20 Rovná podložka  51 Gumová patka 8 82 Křídlová matka 1 

21 Vrut s kulatou hlavou  52 Rovná podložka 16 83 Podložka 1 

22 Gumová podložka 1 53 Vrut s kulatou hlavou 8 84 Lapač nečistot 1 

23 Pojistný kroužek 1 54 Šroub 10 85 Vrut se čtvercovou hlavou 1 

24 Kotouč 1 55 Rovná podložka 10 86 Záslepka 2 

25 Přítlačný kroužek 1 56 Pružná podložka 10 87 Matka 4 

26 Matka 1 57 Matka 10 88 Excentr 4 

27 Vnější kryt 1 58 Podpěra 2 89 Ložisko 4 

28 Rovná podložka 3 59 Šroub kličky 1 90 Šroub 2 

29 Pružná podložka 3 60 Okap 1 91 Motor 1 

30 Vrut s kulatou hlavou 3 61 Rovná podložka 1 92 Kryt kabelu 48 

31 Šroub kličky 1 62 Šroub 1  
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ZÁRUČNÍ LIST 
 

 
 

Razítko prodejce 
 
 
 
 
 
 
 
Datum a podpis ………………………….. 

 
Katalogové číslo: DED 7827 
 
 
Název: Řezačka na keramiku 
 
……………..…………………………………. 
 
Sériové číslo: …………………………………. 

 
 

Záruka na prodané zboží nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z 

rozporu zboží s kupní smlouvou. 

 
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

1. Garantujeme řádnou funkci výrobku v souladu s technicko-užitkovými podmínkami popsanými v 
návodu k použití. Poskytujeme záruku na dobu 12 měsíců od data nákupu obsaženého ve 
stávajícím dokumentu. Záruka je platná na celém území Polské republiky. Reklamace musí být 
nahlášena písemně v době trvání záruční doby. 

2. Povinnosti ručitele plní prodejní místo. 
3. Stávající záruka se vztahuje na závady způsobené vadnými materiály, nesprávnou montáží, 

chybným provedením. 
4. Závady zjištěné v záruční době budou odstraněny firmou DEDRA EXIM ve lhůtě sjednané mezi 

stranami. 
5. Výrobek musí být dodán do prodejního místa. Podmínkou řešení reklamace je předložení: 

- řádně vyplněného Záručního listu, 
- dokladu o nákupu (případně jeho kopie) s datem prodeje jako v Záručním listu, 

6. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé v důsledku: 
- užívání v rozporu s určením a pokyny obsaženými v návodu k použití, 
- užívání „hobby“ zařízení pro profesionální účely, 
- přetížení zařízení, které způsobí poškození motoru nebo prvků mechanického převodu, 
- provádění oprav neoprávněnými osobami, 
- provádění úprav konstrukce, 
- mechanického, fyzického, chemického poškození způsobeného silou nebo vnějšími faktory, 
- poškození v důsledku: montáže nevhodných částí nebo příslušenství, použití nesprávných 
maziv, olejů, konzervačních prostředků. 

7. Záruka se nevztahuje na díly podléhající běžnému opotřebení během provozu: tepelné pojistky, 
elektrografitové kartáče, klínové řemeny, nástrojové úchyty, pracovní koncovky elektrických 
nástrojů (kotoučové pily, vrtáky, frézy, atd.). 

8. Výrobní štítek zařízení musí být čitelný. Reklamovaný exemplář je nutné důkladně zajistit proti 
poškození při přepravě. Pokud je to možné, dodat v originálním obalu. 

Prohlášení kupujícího 
Seznámil jsem se s podmínkami záruky, což potvrzuji vlastnoručním podpisem: 

 
 

datum a místo         podpis kupujícího

DEDRA EXIM Sp z o.o. 

05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8  

tel: (+48 / 22) 73-83-777  

fax: (+48 / 22) 73-83-779  

http: //www.dedra.pl  

e-mail: info@dedra.pl 

serwis@dedra.pl 

mailto:info@dedra.pl
mailto:serwis@dedra.pl


 

 
 

DEDRA EXIM Sp.z o.o. 

05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8  

tel: (+48/22) 73-83-777  

fax: (+48/22) 73-83-779  

http: //www.dedra.pl  

e-mail: info@dedra.pl 

serwis@dedra.pl 

Č. Datum 

nahlášení k 

opravě 

Datum provedení 

opravy 

Rozsah opravy, popis úkonů Podpis opraváře 

ZÁZNAMY O PROVEDENÝCH OPRAVÁCH  

mailto:info@dedra.pl
mailto:serwis@dedra.pl

