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OBR. è. 1

Bìhem používání stroje se doporuèuje vždy dùslednì dodržovat 

obecná pravidla bezpeènosti práce abychom zamezili vzniku požáru, 

mechanického úrazu nebo zasažení elektrickým proudem.

Pøed prvním spuštìním strojní øezaèky je uživatel povinen seznámit 

se s obsahem Návodu k použití.

Návod k použití peèlivì uschovejte.

Pøísné dodržování pravidel a doporuèení uvedených v Návodu k 

použití zpùsobí prodloužení životnosti Vašeho zaøízení.
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DED7701 (DED7711)

220-240  V 50Hz

450W  (0,65 kW)

2800 

11 kg (13,5 kg)

1,5 l (1,75 l)

180 mm

2,2 mm

22,2 mm

34 mm

395 mm x 395 mm  (420 mm  x 400 mm)

72,6 dB (A)

1. Urèení úèelu použití strojní øezaèky na keramický obkladový 

materiál?
Strojní øezaèka s diamantovým øezným kotouèem je technologicky nároèný výrobek navržený pro 

øezání keramických obkládaèek a dlaždièek malých a støedních rozmìrù (dle PN-EN 87 z prosince 1994). 

Stroj používá systém mokrého obrábìní s použitím vody. Díky tomuto øešení bylo dosaž

eno snížení prašnosti. Stroj umožòuje provádìt základní øezy a dìlení keramických obkladù (øezání pásù, 

pøíèné øezy po úhlopøíèce, sražení hran), které budou popsány v dalších èástech tohoto Návodu k použití.

2. Omezení použití
Strojní øezaèka na keramické obklady - model DED7701 smí být provozována v souladu s níže uvedenými 

„Dovolenými pracovními podmínkami”. Bìhem práce je tøeba dodržovat technologické pøestávky v souladu s 

popisem uvedeným níže (viz. rovnìž informace uvedené na štítku pøipevnìném na tìlese zaøízení).

Stroj smí být používán pouze s diamantovými øeznými kotouèi popsanými v èásti „Doporuèené diamantové 

øezné kotouèe“.

Používání øezných kotouèù s dìlenými segmenty je pøísnì ZAKÁZÁNO. Nesmí se rovnìž montovat øezné 

kotouèe urèené pro øezání jiných druhù materiálù (kovù, døeva, sádrokartonových desek atd.). Zaøízení se 

nesmí používat k øezání jiných materiálu než keramických obkladù.

Jakékoliv mechanické úpravy a úpravy v elektrickém zapojení, veškeré modifikace, libovolné zmìny 

charakteristiky zaøízení nebo provádìní obslužných èinností, jež nejsou uvedené v Návodu k použití budou 

považovány za svévolné porušení záruèních podmínek a zpùsobí okamžité zrušení záruky. Zrušení záruky 

zpùsobí rovnìž používání stroje pro úèely, pro které nebylo konstruováno anebo pro úèely, jež nejsou 

popsány v Návodu k použití.

Stroj smí být používán pouze v místech bez vlhkosti. Bìhem øezání rozstøikuje diamantový øezný 

kotouè mimo pracovní stùl malé množství vody, proto musí být pracovní místo pro tento pøípad pøizpùsobeno.

3. Technické údaje
Typ stroje

Elektromotor Jednofázový, indukèní s tepelnou pojistkou

Pracovní napìtí

Jmenovitý výkon elektromotoru

Poèet otáèek øezného kotouèe ot./min.

Vypínaè KJD6 250 V (VDE) s podpì�ovou ochranou

Hmotnost

Obsah vodní nádrže

Prùmìr diamantového øezného kotouèe

Minimální šíøka celoobvodového 

diamantového segmentu

Prùmìr otvoru øezného kotouèe

Maximální tlouš�ka øezaného materiálu

Rozmìry pracovního stolu

Hladina hluku dle ISO 7960 Pøíloha (A)

DOVOLENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY

Pøerušovaný pracovní režim
Maximální doba plného zatížení je 10 min. Minimální doba technologické pøestávky je 5 min. Zaøízení 

musí být chránìno pøed vlhkosti.
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 4. Pøíprava práce, první použití
Stroj je nutno postavit na rovné ploše v dobøe osvìtleném místì. Zespodu podstavce stroje jsou 4 

pryžové nožky, jež slouží ke snadnìjší stabilizaci. Stroj je nutno postavit tak, aby se bìhem øezání neviklal a 

nepøevrátil. Pøed zahájením práce zkontrolujte, zda pohyblivé èásti stroje a kryt øezného kotouèe (7) není 

poškozen. Protoèením diamantového øezného kotouèe (21) zjistíme, zda pohonná èást není zablokována, 

nebo zda øezací kotouè neprokluzuje na høídeli. 
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Mohou zapøíèinit poranìní nechránìných oèí. Tento jev je intenzivnìjší pokud není dostateèné množství vody v 

nádrži, nebo posuv materiálu je pøíliš rychlý.

3. Veškeré seøizovací úkony, jakoukoliv údržbu, nebo obslužné èinnosti (napø. výmìna øezného kotouèe), se smí 

provádìt pouze tehdy, pokud je zástrèka napájecího kabelu vytažená ze zásuvky.

4. Nepohybovat se v prostoru rotace øezného kotouèe.

Øezný nástroj, jímž je vybavená strojní øezaèka má ostré øezné hrany a bìhem øezání rotuje velkou rychlostí, což 

mùže být zdrojem poranìní prstù nebo dlanì.

6. Stroj se smí pøipojovat k el. síti pouze na dobu nezbytnou k práci. Po napojení k síti se na pracovišti nesmí 

zdržovat nepovolané osoby. Stroj je zvláš� nebezpeèný pro dìti, proto dbejte zvýšené pozornosti, aby zaøízení nebylo v 

jejích dosahu.

7. Nestrkat ruce do bezprostøední blízkosti rotujícího øezného kotouèe, neodstraòovat rukama nebo jinými 

pøedmìty drobné úlomky materiálu z pracovního stolu. Tyto èinnosti lze provádìt pouze po vypnutí a zastavení stroje.

8. Bìhem práce nepøetìžovat stroj  používat pouze nezbytný posuv pro správný øez.

9. Kryt diamantového øezného kotouèe, veškeré prvky sloužící k zajištìní bezpeènosti práce musí být udržovány v 

dokonalém technickém stavu. V pøípadì jejích poškození proveïte ihned opravu, nebo zajistìte jejich výmìnu za nové. 

J e z a k á z á n o p o u ž í v a t s t r o j s p o š k o z e n ý m  k r y t e m ø e z n é

ho kotouèe, nebo demontovanými bezpeènostními  prvky.

10. Vždy pøed zahájením práce, zkontrolujte technický stav diamantového øezného kotouèe.

Zjistíte-li, že je prasklý nebo zakøivený, nespouštìjte stroj  øezný kotouè vymìòte za bezvadný.

11. Je zakázáno øezat materiál, jehož rozmìry pøekraèují hodnoty uvedené v Technických údajích.

12. Nepoužívejte øezné kotouèe, jež neodpovídají technickým parametrùm uvedeným v Návodu k použití.

13.  Pøesvìdète se, zda skuteèný smìr rotace stroje je shodný se smìrem rotace uvedeným na øezném kotouèi. 

Není-li tomu tak, okamžitì demontujte øezný kotouè a namontujte ho v souladu s níže uvedeným popisem v další èásti 

Návodu k použití I.

14. Pøed zahájením práce vždy zkontrolujte, zda se øezný kotouè nedotýká jiných souèástí pracovního stolu stroje. 

Tuto zkoušku provádìjte zvláš� opatrnì  po vytažení zástrèky ze zásuvky zvolna otáèejte øezným kotouèem. V pøípadì 

potøeby proveïte vymezení konzoly krytu, která musí být v rotaèní rovinì øezného kotouèe.

15.  Strojní øezaèka na keramické obklady musí být postavena tak, aby se nepøevrátila bìhem práce.

16. Nespouštìt stroj v blízkosti nádob s hoølavými látkami nebo hoølavými plyny.

17. Nezvedejte stroj tahem za pøívodní kabel, netahejte za kabel ani bìhem vytahování zástrèky ze zásuvky.

18. Je zakázáno ponechat stroj na dešti nebo spouštìt stroj ve vlhkém prostøedí.

6. Pøipojení k síti.
Pøed pøipojením stroje k síti se pøesvìdète, zda je skuteèné napìtí sítì shodné s hodnotou napìtí uvedenou 

na štítku. Stroj musí být napájen pøes pojistku (6A) pro ochranu osob (proudový chrániè s vypínacím proudem max. 

30 mA. Mùžeme také použít ochranný transformátor izolaèní tøídy II. s minimálním výkonem 650 W nebo vìtším 

(800W)- (230 V 50 Hz S-1 nepøetržitý provoz). Zapojení smí provádìt jen elektrikáø s pøíslušnou kvalifikací.

V pøípadì použití prodlužovacího kabelu, je tøeba zkontrolovat, zda jednotlivé vodièe nemají prùøez menší než 

1,5 mm 2, (max. délka 50 m), a zda funguje uzemnìní. Pravidelnì kontrolovat technický stav napájecího kabelu. Netahat 

za napájecí kabel. V pøípadì, že došlo ke krátkodobému výpadku napájení, bezpeènostní systém stroje samoèinnì 

pøeruší napájení ze sítì. Nastane-li taková to situace (samoèinné zastavení stroje), je nutno stlaèit tlaèítko O na hlavním 

vypínaèi a vytáhnout zástrèku ze zásuvky. Teprve po zjištìní pøíèiny samoèinného zastavení stroje, lze pokraèovat v 

práci.

 

 

 5. 

 

 

 

 

 

V pøípadì nutnosti proveïte dotažení zpùsobem popsaným v další èásti Návodu k použití. Konzola horního krytu (8) 

musí být pøipevnìná tak, aby byla ve stejné rovinì, jako rotující diamantový øezný kotouè. V pøípadì potøeby povolte oba 

vruty a správnì seøiïte konzolu.

Používejte 

ochranné brýle

5. Bezpeènost práce
Uživatel je povinen seznámit se s obsahem této kapitoly, aby v maximální míøe omezil možnost 

vzniku úrazu nebo nehody zpùsobené nesprávnou obsluhou, eventuálnì neznalostí 

bezpeènostních pøedpisù.

1. Stroj mùže obsluhovat osoba, která se dùkladnì seznámila s obsahem Návodu k použití a 

pochopila jeho obsah.

2. Bìhem práce je tøeba používat ochranné brýle. Bìhem øezání keramických materiálù 

dochází k odlamování a vymrš�ování drobných úlomkù glazury. 
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7. Spouštìní stroje
Kryt øezného kotouèe (7) nastavit tak, aby dolní hrany 

krytu byly vzdáleny nìkolik milimetrù od horní úrovnì øezaného 

materiálu. Naplnit nádrž chladicí vodou (množství cca 1,5 l). 

Viz. OBR. 2. Po naplnìní nádrže musí dosahovat hladina vody 

maximální úrovnì.

Pøipojit stroj k síti. Tlaèítko I vypínaèe slouží k spouštìní 

stroje, tlaèítko O slouží k jeho zastavení. Od rotujícího øezného 

kotouèe odstøikuje vždy malé množství chladicí vody na 

pracovní desku. Je to bìžný jev a proto musíme neustále 

doplòovat množství chladicí vody v nádrži.

8. Používaní stroje
Povolit aretaèní šrouby (18) a soubìžnou vodicí lištu 

(13) nastavit na požadovaný rozmìr. Tento úkol nám 

usnadòuje stupnice na obou stranách pracovního stolu (2). 

Dotáhnout aretaèní šrouby (18).

Po spuštìní jemným pohybem pøisunout dlaždièku nebo 

obkládaèku k øeznému kotouèi (nesmíme narazit do rotujícího 

kotouèe). Bìhem øezání dotlaèujeme øezaný materiál zlehka. 

Diamantový øezný kotouè v øezu by nemìl mít znatelnì menší 

otáèky než pøi bìhu naprázdno.

Pravou rukou vedeme materiál podél soubìžné vodicí lišty. 

Palci obou rukou tlaèíme na hranu øezaného materiálu OBR. 3.

Neustále doplòujeme množství chladicí vody v nádrži.

Úhlový øez keramických obkladù pro vnìjší rohy 

pod úhlem 45 stupòù (Jolly øez)
Povolit 2 aretaèní šrouby (35), vyklopit pracovní stùl  na 

o stupnici pro úhel sklonu nastavit hodnotu 45 . Oba aretaèní 

šrouby dotáhnout. Nastavit vodicí lištu na požadovaný rozmìr 

(lze si pomoci napø. øezanou obkládaèkou). Zablokovat aretaèní 

šrouby.

Položit øezanou obkládaèku lícem na pracovní stùl. 

Zkontrolovat zda øezný kotouè nezasáhne bìhem øezání líc 

obkládaèky. Pokud je zapotøebí, opakujeme nastavení 

soubìžné vodicí lišty . Správnou polohu rukou vidíme na OBR. 

4. Pravá ruka posouvá obkládaèku ve smìru øezu a levá ruka ji 

pøidržuje k soubìžném vodicí lištì. Podle potøeby si na stupnici 

pro úhel sklonu pracovního stolu mùžeme nastavit jiné hodnoty 

a následnì opracovávat keramické obklady. Doporuèujeme 

provést nìkolik zkušebních øezù pøed zahájením vlastní práce.

Diagonální øez u ètvercových keramických obkladù
Strojní øezaèkou na keramické obklady lze provádìt 

diagonální øez. Pro tento pøípad je tøeba použít polohovací 

zaøízení (úhlový doraz).

Pracovní stùl dáme do vodorovné polohy, povolíme aretaèní 

šrouby soubìžné (podélné) vodicí lišty. Namontujeme 

polohovací zaøízení (úhlový doraz) tak, aby se opøel o podélnou 

vodicí lištu, vložíme obklad dle OBR. 5. Celé vymezovací 

zaøízení složené z polohovacího zaøízení (úhlového dorazu) a 

podélné (soubìžné) vodicí lišty nastavíme tak, aby roh obkladu 

smìøoval pøesnì na støed diamantového øezného kotouèe. 

Tento zpùsob diagonálních øezù lze provádìt u obkladù s 

menšími rozmìry. Správné nastavení podélné vodicí lišty si lze 

usnadnit, pokud si na øezaném obkladu nakreslíme diagonální 

èáru øezu a pøi seøizování použijeme mìrku. Veškeré seøizovací 

èinnosti provádíme pouze s vypnutým strojem.

OBR. 2. Plnìní nádrže chladicí vodou

OBR. 3. Øez na pøesný rozmìr s použitím soubìžné

(podélné) vodicí lišty. Zpùsob vedení obkladu.

OBR. 4. Úhlový øez na delší stranì obkladu pro oblo-

žení vnìjšího rohu (Jolly øez). Zpùsob vedení obkladu.

OBR. 5. Diagonální øez s použitím polohovacího

zaøízení (úhlového dorazu).



DED7701 (DED7711)  strana: 5

9. Bìžná obslužná èinnost
Bìžnou obslužnou èinnost provádíme pouze tehdy, jeli zástrèka vytažená ze 

zásuvky. Pravidelnì kontrolovat technický stav strojní øezaèky na keramické obklady:

Zkontrolovat, zda na povrchu øezného kotouèe nejsou viditelné rýhy, které 

mohou signalizovat jeho prasknutí. Po skonèení práce dùkladnì vyèistit a 

propláchnout komoru øezného kotouèe, odstranit nános. Bìhem demontáže spodního 

krytu (24) je tøeba povolit dva šrouby (28) abychom si usnadnili pøístup k øeznému 

kotouèi.

Protože strojní øezaèka je ve styku s chladicí vodou, doporuèujeme pro zamezení 

vzniku koroze provádìt konzervaci bìžnými prostøedky.

11. Doporuèené diamantové øezné kotouèe
Strojní øezaèka na keramické obklady je výrobcem vybavená øezným kotouèem s vnìjším prùmìrem 180 mm / 

vnitøním prùmìrem 22,2 mm H1134, (støíbrný) pøesný øez H1124 (èervené tìleso - urèený k øezání umìlého kamene 

„gres“ a jiných tvrdých keramických materiálù). H1103 turbo (svìtlezelené tìleso); H1145 super turbo; (tmavìzelené 

tìleso  obtížnì øezatelné keramické materiály). Výše uvedené øezné kotouèe jsou certifikovány z hlediska bezpeènosti 

certifikaèním orgánem IOS Krakov.

10. Montáž a výmìna øezného kotouèe
Odpojit napájecí kabel z elektrické sítì. Odstranit nádrž 

chladicí vody. Odstranit kryt (24). Znehybnit pomocí plochého 

klíèe è. 8 høídel elektromotoru, (OBR. 6.) a následnì klíèem è. 19 

povolit aretaèní matici (23). Vyjmout vnìjší upínací kotouè a 

vytáhnout øezný kotouè. Po nasazení nového øezného kotouèe 

zkontrolovat technický stav stroje, konzola horního krytu mùže 

vyžadovat seøízení. Pracovní postup je popsaný v bodì 5 

Návodu k použití. Bìhem výmìny øezného kotouèe musí být 

strojní øezaèka vždy mimo provoz a zástrèka napájecího kabelu 

vytažená ze zásuvky.

OBR. 6. Zpùsob demontáže øezného kotouèe

PROBLÉM
Stroj nefunguje

Stroj se rozjíždí 

ztuha

Elektromotor se 

pøehøívá

PØÍÈINA
Napájecí kabel je špatnì pøipojen nebo 

poškozen

V zásuvce není proud

Vyhozená teplotní pojistka elektromotoru 

díky pøetížení

Poškozený vypínaè

Elektromotor nemá výkon, rozjíždí se 

ztuha

Je cítit zápach spálené izolace

Øezný kotouè se díky špatnému 

zacházení ohnul  

Startovací kondenzátor je vadný

Vadné ložisko elektromotoru

Ucpané ventilaèní otvory

     

ØEŠENÍ
Zatlaèit správnì zástrèku do zásuvky, zkontrolovat 

napájecí kabel

Zkontrolovat napìtí v zásuvce, zjistit zda zastavení 

stroje nezpùsobila pojistka.

Vyèkat nìkolik minut, aby se snížila teplota 

elektromotoru

Vymìnit vypínaè za nový

Okamžitì odpojit stroj ze sítì

Elektromotor vyžaduje opravu

Je nutno vymìnit øezný kotouè

Pøedat zaøízení do opravny

Vyèistit ventilaèní otvory

 

    

Je pøísnì zakázáno 

používat øezné kotouèe 

s dìleným segmentem

Bezpeènostní podmínky zakazují používání øezných kotouèù s dìleným segmentem

12. Odstraòování poruch svépomocí

Pokud doporuèené øešení neodstraní vzniklé problémy, doporuèujeme Vám odpojit napájecí kabel 

a vadné zaøízení pøedat opravnì.
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13. Kompletace stroje, závìreèné poznámky

POZNÁMKY: Bìhem objednávání náhradních dílù vždy uvádìjte sériové èíslo stroje, které najdete na skøíni. Pro 

usnadnìní uveïte  rovnìž popis vadné souèástky a pøibližný datum koupì strojní øezaèky na keramické obklady.

V záruèní dobì jsou veškeré opravy provádìny dle podmínek uvedených v Záruèním listu. Výrobek reklamujte v 

prodejnì, kde jste ho koupili (prodavaè je povinen pøevzít reklamovaný výrobek), anebo ho zašlete k záruèní opravì do 

Serwisu Centralnego (Centrálního servisu) DEDRA  EXIM. Adresa je uvedená na poslední stránce Návodu k použití, 

nebo v Záruèním listu. Pøi zasílání výrobku je nutno pøiložit Záruèní list vypsaný Dovozcem. Bez Záruèního listu bude 

oprava provedená jako hrazená pozáruèní oprava.

Po uplynutí záruèní doby provádí veškeré opravy Serwis Centralny (Centrální servis). Vadný výrobek je nutno 

zaslat do Centrálního servisu na náklady uživatele.

Nìkolik dùležitých a praktických rad
*Rychlost øezání keramických obkladù je závislá na jejích tvrdosti. Platí pravidlo, že èím tvrdší je øezaný materiál, 

tím menší je celková výkonnost øezu.

*Výkonnost øezu klesá v závislosti na opotøebení øezného kotouèe. Aby øezný kotouè získal pùvodní øezné 

vlastnosti, doporuèujeme pøeøezat kus pískovce nebo jiný, velmi abrazivní materiál (napø. použitý brusný kotouè).

*Míra opotøebení celoobvodového diamantového segmentu je závislá pøedevším na druhu nejèastìji øezaného 

materiálu. Velmi abrazivní materiály zpùsobují rychlejší opotøebení øezného kotouèe. Z tohoto dùvodu bude v závislosti 

na druhu øezaného materiálu docházet k rùznému opotøebení øezného kotouèe.

*Diamantové øezné kotouèe používané ve strojních øezaèkách na keramické obklady, byly navržené pouze k 

provádìní øezu. Je zakázáno používat boèní plochy øezného kotouèe k broušení. Nedodržování tohoto pravidla vede k 

poškození øezného kotouèe  je nebezpeèné a neposlední øadì zpùsobuje rovnìž poškození elektromotoru.

*Po skonèení práce je nutno vylít vodu z nádrže a odstranit vzniklý sediment. Voda urychluje proces koroze 

ocelových èástí a øezného kotouèe.

*Nikdy nenechávejte stroj s plnou nádrží a sedimentem. Sediment po èase ztvrdne a zpùsobí poškození nebo 

zablokování øezného kotouèe. Spuštìní stroje v takovémto pøípadì zpùsobí poškození elektromotoru. Na opravu v 

dùsledku výše uvedené závady se v žádném pøípadì nevztahuje záruka.

 
 
 
 
 

1. Strojní øezaèka na keramické obklady;

2. Diamantový øezný kotouè;

3. Vodicí lišta obkladu;

4. Polohovací zaøízení (úhlový doraz) pro diagonální øez;

5. Bezpeènostní a protiúlomkový kryt;

6. Pryžové nožky.

Kompletace:

14. Elektrické 

      schéma:

M
~

C

450 W
2,1 A
(650 W
2,8A)

-1
2800 n  

220 - 240 V
~ 50Hz

Tf 125

oTf 125  -   T=125 Ctavná teplotní pojistka

KJD6

NEPØERUŠENÝ
glazované obklady, keramika, mramor

GLAZURA  
glazované obklady, umìlý kámen 

„gres“, pálená cihla

TURBO
beton, kámen, tvrdá keramika, 

umìlý kámen „gres“,  tenká žula

SUPER TURBO 

kámen, keramika, armovaný beton
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18

19

20

21

22

23

24

25

26

14. Schéma dùležitých mechanických 

1.      Silnik elektryczny kpl.                     1

2.      Stó³ roboczy                                   1

3.      Nakrêtka M5                                   6

4.      Podk³adka 5                                   10
5.      P³ytka os³onowa boczna                 2

6.      Podk³adka sprê¿ysta 5                    4

7.      Os³ona tarczy tn¹cej                       1

8.      Wspornik os³ony                             1

9.      Œruba zaciskowa M5 x 30               3
10.    Nakrêtka 4                                      4

11.    Podk³adka sprê¿ysta 4                    8

12.    Wspornik prowadnicy (L)                1

13.    Korpus prowadnicy                         1

14.    Wspornik prowadnicy (P)                1

15.    Zaœlepka prowadnicy                      2

16.    Œruba prowadnicy (M6)                   2
17.    Podk³adka spec. prowadnicy 6       2

18.    Nakrêtka zacisk. prowadnicy (M6)  2

19.    Os³ona wewnêtrzna                        1

20.    Tarcza zaciskowa wewnêtrzna       1

21.    Tarcza diamentowa                         1

22.    Tarcza zaciskowa zewnêtrzna    1

23.    Nakrêtka mocuj¹ca M12 x1,5      1

24.    Os³ona zewnêtrzna                      1

25.    Podk³adka 4                                12

26.    Œruba M4 x 10                            16
27.    Zbiornik wody                              1

28.    Wkrêt M5 x 12                              5

29.    P³ytka mocuj¹ca wspornika         1

30.    Korpus                                         1

31.    Ramka w³¹cznika                         1

32.    Wkrêt M4 x 14                             5

33.    Wy³¹cznik                                     1

34.    Przewód zasilaj¹cy z przelotk¹    1

35.    Pokrêt³o zaciskowe sto³u              4

36.    Œruba M6 x 12                              2

37.    Œruba M3 x 13                              2
38.    Zacisk przewodu                          1

39.    Nakrêtka M3                                 2

40.    Os³ona tylna                                 1

41.    Œruba M4 x 10 (³eb p³aski)           2
42.    Nó¿ki gumowe kpl 4 szt.              1

È.

Na

obr.

Ks.
Název dílu

È.

Na

obr.
Ks.Název dílu
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Je zakázáno používat 

øezné kotouèe s 

dìleným segmentem

2800

Poèet otáèek øezného 

kotouèe (bez zatížení)

180

[mm]

Maximální prùmìr øezného 
kotouèe jaký lze použít

22,2

[mm]

Prùmìr otvoru 

øezného kotouèe 

35

[mm]

max Maximální tlouš�ka 

øezaného materiálu 

u kolmého øezu.

25

max

[mm]

45 Maximální tlouš�ka 

øezaného materiálu 

pod úhlem 45

Práce na mokro

Varování

Nebezpeèí poøezání

Používejte 

ochranné brýle
Seznamte se s obsahem 

Návodu k použití

Pøíkazové znaèky

DOVOZCE:
DEDRA - EXIM Sp. z o.o.

05-800 Pruszków   ul. 3 Maja 8
Tel. (22) 738-37-77; fax (22) 738-37-79

e-mail: info@dedra.pl
e-mail: serwis@dedra.pl

Všechna práva vyhrazená. Tato publikace je chránìna autorským právem. Kopírování nebo šíøení Návodu k obsluze v èástech 
nebo jako celek bez souhlasu DEDRA-EXIM je zakázáno.

o
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( )

Informace pro uživatele o nakládání s historickým 
elektrickými a elektronickými spotøebièi
týká se domácností

Poznámky:

  

.

Uvedený symbol umístìný na výrobku nebo v dokumentaci nám sdìluje, že 
historické elektronické nebo elektrické spotøebièe se nesmí vyhazovat spoleènì s 
bytovým odpadem. Správný postup v pøípadì zužitkování a sbìru  je, že spotøebiè 
odevzdáme na zvláštním sbìrném místì, kde bude pøevzat bezplatnì. Seznam 
takových sbìrných míst vedou regionální samosprávné celky napø. na svých 
internetových stránkách.

Správné zužitkování zaøízení umožòuje získat zpìt cenné suroviny a vyhnout 
se negativnímu dopadu na životní prostøedí, které mùže zpùsobit špatné 
nakládání s odpady

Nesprávné nakládání s odpady mùže být pøestupkem a hrozí pokutou v 
souladu s místními pøedpisy.

Uživatele v zemích Evropské unie
Chcete-li se zbavit historického elektrického nebo elektronického spotøebièe, 

kontaktujte nejbližší sbìrné místo nebo dodavatele, který Vám poskytne bližší 
informace.

Nakládání s odpady v zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol se týká pouze zemí Evropské unie.

V pøípadì potøeby zbavit se našeho produktu prosím kontaktujte regionální 
samosprávu nebo se spojte s prodavaèem, který Vám ochotnì sdìlí potøebné 
informace.
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Poznámky:

 

Technický øeditel
Mgr. Ing.  Waldemar £abudzki

PROHlÁŠENÍ O SHODÌ WE (EC)
 Prohlašujeme, že:  Strojní øezaèka na keramické obklady
katalogové èíslo: DED7701, DED77011 rok výroby: 2010
které se  týká tato deklarace splòuje požadavky Smìrnice WE (EC):
73/23/EEC  o sladìní pøedpisù èlenských zemí, týkajících se elektrického náøadí pro použití v urèeném rozsahu     

napìtí (Low voltage),
89/336/EEC  ve vìci sladìní pøedpisù èlenských zemí, týkajících se elektromagnetické kompatibility 

(Electromagnetic compatibility),
98/37/WE   ve vìci sladìní pøedpisù èlenských zemí týkajících se strojù (Machinery safety)

zaèlenìných do polských zákonù díky: 
   

Dz. U.2003 nr 49 poz. 414 Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej (Vyhláška ministerstva 
hospodáøství, práce a sociálních vìcí) ze dne 12.3.2003. o základních podmínkách provozování 
nízkonapì�ového elektrického náøadí uvádìného  na polský trh a na trh Evropské unie

Dz. U.2003 nr 90 poz. 848 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury (Vyhláška ministerstva Infrastruktury) ze dne 
2.4.2003 o posuzování shody zaøízení se základními podmínkami týkajícími se elektromagnetické kompatibility 
a zpùsobu jeho znaèení

Dz. U.2003 nr 91 poz. 858 Dz. U.2003 nr 91 poz. 858 Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Spo³ecznej (Vyhláška ministerstva hospodáøství, práce a sociálních vìcí) ze dne 10.4.2003 o bezpeènostních 
pøedpisech pro stroje uvádìné na polský trh a na trh Evropské unie

Byly použity následující sladìné normy: 
EN55014-1: 2000/A1: 2001; EN55014-2: 1997/A1: 2001; EN61000-3-2: 2000; EN61000-3-3: 1995: /A1: 2001;  
EN50260-1; 2002; EN 50260-2-1; 2002; EN 50260-2-2; 2002

Pruszków,  2010-08-31
Prohlášení o shodì WE (EC) je neplatné, pokud je stroj zmìnìn nebo byla provedená konstrukèní zmìna  anebo je 
provozován v rozporu s Návodem použití.
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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

Záruèní list
Razítko prodávajícího

Datum a podpis  ................................................

Katalogové èíslo: 

Název: Strojní øezaèka na keramické obklady

Sériové èíslo: PL

DED............. 

 ..............................................................................
 

  .............................................

ZÁRUÈNÍ PODMÍNKY

1.

2.
3.

 
4.

5.
 

- 
- ( )

6.
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

7.

(
)

8.  

Ruèíme za správný chod výrobku, v souladu s technickými a uživatelskými podmínkami 
uvedenými v Návodu k použití. Poskytujeme záruèní dobu v délce 12 mìsícù od data 
nákupu potvrzeného v tomto dokumentu. Reklamace musí být písemná a musí být uplatnìna 
v záruèní dobì.
Povinnosti garanta pøebírá prodejní místo.
Záruka se vztahuje na vady zpùsobené vadným materiálem, nesprávnou montáží, nebo 
špatným zhotovením.
Vady projevené v záruèní dobì budou odstranìny firmou DEDRA-EXIM v termínu 
dohodnutém mezi stranami.
Výrobek je nutno donést na prodejní místo na vlastní náklady kupujícího.
Podmínkou zahájení reklamaèního øízení je doložení:

správnì vypsaný Záruèní list,
pokladní doklad pøípadnì jeho kopie s datem prodeje stejným jako v Záruèním listì.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v dùsledku:
používání v rozporu s doporuèením v Návodu k použití,
používání zaøízení urèeného pro kutily pro profesionální použití
pøetížení zaøízení, vedoucí k poškození motoru nebo souèástek mechanických ozubených 
pøevodù,
provádìní oprav neoprávnìnými osobami,
provádìní konstrukèních zmìn,
mechanického, fyzického, chemického poškození a poškození zpùsobeného vnìjšími vlivy,
poškození v dùsledku: montáže nesprávných dílù nebo vybavení, použití nesprávných tukù, 
olejù a konzervaèních prostøedkù.

Záruka se nevztahuje na díly se zjevným poškozením vzniklým pøirozeným opotøebením 
bìhem používání: tepelné pojistky, elektrografitové kartáèe, klínové øemeny, sklíèidla 
nástrojù, akumulátory, pracovní koncovky a nádstavce elektrického náøadí kotouèové pily, 
vrtáky, frézy, atd..
Výrobní štítek na zaøízení musí být èitelný. Reklamovaný výrobek je nutno dùkladnì vyèistit a 
zajistit proti poškození bìhem dopravy. Pokud je to možno, zasílejte výrobek v originálním 
balení.

Byl jsem seznámen se záruèními podmínkami, což stvrzuji vlastnoruèním podpisem:

Datum a místo podpis kupujícího
.........................................                                ...............................................
                                                           

Prohlášení kupujícího
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