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Během práce s elektrickým nářadím 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. Návod k použití si ponechte pro 

pozdější potřebu. 

Přísné dodržování pokynů a doporučení obsažených v návodu k použití bude mít vliv na prodloužení 

životnosti Vaší brusky.

 
Platný od: 1. 

ledna 2014 

 

Elektromotor Brusný kotouč 

Úhlový seřizovač 

Upínací páčka 

stolu 
Pracovní stůl 
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1. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES pro partii: 11400001-11400999 
DEDRA EXIM Sp z o.o. 05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8, s plnou odpovědností deklaruje, že:  

Zařízení: Kotoučová bruska Katalogové č.: DED7810 

Funkce: Viz návod k použití   Rok výroby: 2014,  

na kterou se vztahuje stávající prohlášení, splňuje požadavky směrnice ES (EC): 

2004/108/EC  o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (Electromagnetic 

compatibility), což je potvrzeno atestem shody E8N 110441469560, který vydal TUV SUD RIDLERSTRASSE 

65 80339 MUNCHEN GERMANY  

2006/42/EC  o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojů (Machinery safety), což je potvrzeno 

certifikátem č. AM 50179281, který vydal TUV Rheinland LGA Product Safety GmbH Tillystrasse 2 - 90431 

Nurenberg 

2011/65/EU  o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, což potvrzuje 

test raport č. 086666131091454, který vydal BV CPS China, No. 368, Guangzong Road, Zhuanqiao Town, 

Minchang, Shanghai China,  

a základní požadavky v PR: 

zák. č. 82/2007 Sb., pol. 556  Zákon ze dne 13.04.2007 o elektromagnetické kompatibilitě  

zák. č. 199/2008 Sb., pol. 1228  Nařízení Ministerstva hospodářství ze dne 21.10.2008 o základních požadavcích na stroje 

zák. č. 0/2013 Sb., pol. 547  Nařízení Ministerstva hospodářství ze dne 8.5.2013 o základních požadavcích týkajících se omezení 

používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. 

Použité zharmonizované normy: 

EN 61029-1:2009; EN 55014-1/A1:2009; EN 55014-2/A2:2008; EN 61000-3-2/A2:2009; EN 

61000-3-3:2008; EN 62321:2009 

09 

Pruszków 2014-01-01 

Prohlášení o shodě ES zaniká, pokud bude zařízení změněno nebo upraveno, nebo pokud je 

používáno v rozporu s návodem k použití. Osoba oprávněná k přípravě a vyhotovení prohlášení o 

shodě a technické dokumentace: vedoucí technického oddělení a servisu - Grzegorz Ratyński 

DEDRA EXIM Sp. z o.o. 05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8 

2. Určení zařízení 
Kotoučová bruska na dřevo je technologicky vyspělý výrobek navržený pro broušení všech typů dřeva a dřevěných 

materiálů (překližka, dřevotříska, atd.) a umělých hmot. V zařízení je použit systém pro odvod prachu. Proto je během práce 

značně omezena prašnost vznikající při řezání. Zařízením lze provádět operace broušení dřevěných prvků: podél, napříč, 

šikmo, jež jsou podrobně popsány v další části návodu. 

3. Omezení použití 
Kotoučové brusky na dřevo model DED7810 mohou být používány výhradně v souladu s níže uvedenými "Přípustnými 

pracovními podmínkami" a kotouči popsanými v bodě „Doporučované kotouče“. 

Konstrukce a stavba brusky nepředpokládá používání zařízení pro profesionální účely. Zařízení je určeno výhradně pro 

kutily a domácí použití. 

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

budou považovány za protiprávní a způsobí okamžitou ztrátu záruky. Používání v rozporu s učením, nebo v rozporu s pokyny a 

doporučeními obsaženými v návodu k použití, způsobí okamžitou ztrátu záruky. 

 
PŘÍPUSTNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 

příležitostná práce S2 15 min. 

Zařízení používejte výhradně v uzavřených místnostech s řádně fungující ventilací.

 

Technický ředitel  
Mgr. Ing. Waldemar Łabudzki 
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4. Technická data 
Typ zařízení _____________________________________ DED7810 

Elektrický motor  jednofázový, indukční 

Pracovní napětí 230V, ~50Hz 

Jmenovitý výkon motoru 750 W 

Rychlost otáček kotouče 1400 ot./min. 

Průměr brusného kotouče 305 mm 

Třída izolace II 

Rozměry stolu 160 mm / 440 mm 

Rozsah náklonu stolů 00 - 450 

Emise hluku: Lpa/ Lwa / Kpa a Kwa 83,3 dB(A) / 96,3 dB(A) / 3 dB(A) 

Úroveň vibrací pod 2,5 m/s2 

Hmotnost 30 kg 

Průměr otvorů hrdla pro odvod prachu 51 mm vnější / 41 mm vnitřní 

5. 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!!! 

Obecné podmínky bezpečnosti a místa práce 

 

1. Udržujte pracovní místo v pořádku a čistotě. Špatně osvětlené pracoviště, na kterém je nepořádek, může být příčinou nehody. 

2. Nepracujte se zařízením v blízkosti výbušných prostředků (lehce zápalných, plynů, prachu, atd.). Během práce zařízení vznikají 

jiskry, které mohou způsobit zahoření. 

3. 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 

 

1. 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. 

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

uzemněno. 

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

4. 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. 

5. 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 

 

1. 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. 

2. Během práce používejte osobní ochranné prostředky: ochranné brýle, chrániče sluchu 10 dB, ochranu dýchacích cest, ochranný 

oděv určený pro truhlářské práce. Použití ochranného vybavení, přizpůsobeného k práci s elektrickým nářadím, snižuje riziko vzniku 

úrazu. 

3. 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. 

4. Před zapnutím zařízení odstraňte všechny klíče a regulační nástroje. Klíče a regulační nástroje umístěné v pohyblivých částech 

zařízení mohou být příčinou nehody. 

5. Během práce nepřijímejte nepřirozené polohy. Poloha během práce musí zaručovat udržení rovnováhy a stability. Garantuje to 

lepší ovládání zařízení. 

6. Noste odpovídající pracovní oděv. Stůjte pevně, nenoste volnou a dlouhou bižuterii. 

7. Volné vlasy a součásti oblečení musí být zajištěny proti možnosti zachycení na pohyblivých částech zařízení. 

8. Během práce venku používejte obuv s protiskluznou podrážkou. 

9. 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. 
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Obsluha zařízení a jeho provoz 

 

1. Nepřetěžujte zařízení. K práci používejte nástroje určené k práci daného typu. Dobrá volba nástroje podle prováděné práce 

zvyšuje výkon a bezpečnost. 

2. Nepoužívejte zařízení, u kterého nefunguje vypínač. Takto vadné zařízení odevzdejte do servisu. 

3. Před každým nastavením zařízení, výměnou vybavení nebo zanecháním práce je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky (zdroje 

napájení) nebo odstranit akumulátor. Tato operace chrání uživatele před nekontrolovaným spuštěním zařízení. 

4. Zařízení skladujte mimo dosah dětí, na suchém a bezpečném místě. Osoby, které se neseznámily s výše uvedenými 

bezpečnostními pokyny, nesmí toto zařízení obsluhovat. Osoby, které neznají bezpečnostní předpisy a nemají zkušenosti v obsluze 

tohoto zařízení, mohou způsobit nehodu. 

5. Zařízení musí být pravidelně technicky kontrolováno. Kontrolováno musí být upevnění, správnost funkce pohyblivých dílů (zda 

nejsou zablokovány). Revize musí zahrnovat kontrolu, zda nejsou díly poškozené, prasklé a nebudou způsobovat nesprávnou funkci 

zařízení. Vadné díly nebo zařízení odevzdejte do servisu. 

6. Pracovní nástroje udržujte v čistotě. 

7. Provoz zařízení, příslušenství a doplňkových nástrojů musí probíhat v souladu s tímto návodem. Nedodržení těchto pravidel může 

způsobit vznik nebezpečných situací. 

Servis 

1. Opravy elektrického zařízení může provádět pouze kvalifikovaný odborník za použití originálních dílů. Takový postup zaručuje 

zachování bezpečnosti zařízení. 

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

jeho konstrukcí a určením. 

Především se jedná o následující rizika: 

* Kontakt s rotujícím kotoučem v nezakryté části (tržné rány). 

* Silné vymrštění celého nebo části obráběného materiálu z důvodu nesprávného nastavení nebo upevnění 

na pracovním stole. 

* Škodlivý vliv prachu v případě práce v uzavřeném prostředí s nesprávně fungující odtahovou instalací. 
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6. Příprava k práci 
 

Zařízení musí být postaveno na plochý a rovný povrch, v dobře osvětleném místě. Zkontrolujte, zda nejsou poškozeny pohyblivé 

prvky a kryt. Otočením kotouče zkontrolujte, jestli není poháněcí soustava zablokována. Brusný kotouč musí být celým povrchem 

připevněn na kotouči brusky. 

Kotoučová bruska vyžaduje provedení jistých montážních činností. V dodatečné výbavě brusky, které je nedílnou součástí 

dodávky zařízení, se nachází sklonitelný pracovní stůl, seřizovač úhlu pro připevnění na stůl, dolní kryt kotouče s hrdlem pro odvod prachu, 

gumové patky zařízení a veškeré nezbytné šrouby, matky a podložky (viz výkr. č. 1, 2, 3, 4, 5, 6). Výše uvedené prvky je nutné připevnit k 

brusce. 

Kryt kotouče s hrdlem pro odvod prachu se musí přišroubovat dvěma šrouby (M6) s hlavičkou pro křížový šroubovák do korpusu 

krytu kotouče výkr. 5. 

 

Pracovní stůl pomocí dvou imbusových šroubů (M8) a rovných podložek připevněte ke korpusu zařízení po obou stranách. Tyto 

šrouby plní úlohu čepů stolu a tvoří osu obratu náklonu pracovní desky. Prostrčte šrouby přes otvory v ramenech s měřítkem úhlového 

náklonu pracovní desky (od spodní strany desky) a citlivě dotáhněte. Následně namontujte upínací páčky náklonu stolu zašroubováním do 

otvorů po obou stranách zařízení. Stolek lze naklánět v rozsahu 0-45°a nastavenou polohu zablokovat těmito páčkami (viz výkr. 4). 

Povolte kolečko odtažením páčky, nakloňte stolek do požadované úhlové polohy podle měřítka a opět zablokujte kolečkem. 

 

Seřizovač úhlu zasuňte do zdířky v pracovním stolku. Libovolný, požadovaný úhel seřizovače (v rozsahu -60 až +60°) zablokujte 

kolečkem (viz obr. 4, 5). 

 

Gumové patky v množství 4 ks spojte pomocí šroubů M6 s podstavou zařízení, nasaďte rovné a pružné podložky a dotáhněte 

matkami. 

Popis práce s namontovanou dodatečnou výbavou je umístěn v další části návodu v kapitole „Použití zařízení“. 

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 mm2, musí být vedena od pojistky 

s hodnotou 10 A a musí splňovat podmínky předpisů o bezpečnosti použití. 

Instalace musí být provedena oprávněným elektrikářem. V případě použití prodlužovacího kabelu věnujte pozornost tomu, aby byl 

průměr jeho žil nejméně takový, jak je uvedeno výše. Elektrický kabel položte tak, aby během práce nebyl vystaven proříznutí, propálení 

nebo roztavení. Nepoužívejte poškozené prodlužovací kabely. 

8. Zapnutí zařízení 
 

Spínač kotoučové brusky se nachází na boční straně korpusu motoru (výkr. 1, 2, 3). Vypínač je zkonstruován tak, že v případě 

zániku napětí se bruska automaticky nezapne po opětovném vniku napětí v síti. 

Pro opětovné zapnutí zařízení je nutné znovu stisknout tlačítko vypínače. Zelené tlačítko označené "I" slouží ke spuštění brusky, 

avšak červené tlačítko označené "0" k vypnutí. 

POZOR!!! 
 
Před spuštěním zařízení je bezpodmínečně nutné provést činnosti popsané v kapitole „Příprava k práci“. 
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9. Použití zařízení 
Kotoučová bruska na dřevo model DED7810 umožňuje provádět operace obrábění dřeva pomocí broušení jeho povrchu. Tuto 

operaci lze provádět jak podél, tak přes vlákna. Rozměry a hmotnost zařízení umožňují obrábění poměrně velkých i drobných prvků. 

Velkým usnadněním pro uživatele zařízení je možnost náklonu pracovní desky stolu ve vztahu k brusnému kotouči v rozsahu 

0-45°. Takové nastavení pracovního stolu umožňuje provádění šikmého broušení. Navíc je bruska vybavena seřizovačem úhlu, který se 

vysunuje ze zdířky pracovní desky stolu. Lze tak dodatečně podepřít obráběný materiál a podávat jej pod úhlem -60 až +60°ve vztahu ke 

kotouči brusky. Materiál lze obrábět samozřejmě také za použití různých kombinací nastavení náklonu pracovní desky stolu a libovolného 

nastavení seřizovače úhlu (výkr. 5, 6). 

Bruska je přizpůsobena práci se zařízeními pro odvod pilin. Připojovací hrdlo se nachází v oblasti kotouče, dole na pravé straně 

kotouče zařízení. Lze připojit zařízení pro odvod prachu (např. model DEDRA DED7724) nebo běžný domácí vysavač, a efektivně odvádět 

prach z pracoviště. Díky použití zařízení pro odvod prachu lze značně snížit šíření prachu po broušení. Pamatujte však, že i přes použití 

zařízení pro odvod prachu, musí být pracoviště vybaveno řádně fungující ventilací. 

10. Běžné obslužné činnosti 
 

Běžné obslužné činnosti provádějte výhradně při odpojeném napájení (vyjmutá zástrčka ze zásuvky). 

 Pravidelně kontrolujte technický stav brusky. 

 Zkontrolujte, zda není opotřebený brusný kotouč. Opotřebený vyměňte. 

 Zkontrolujte správnost připevnění brusného kotouče. 

 Pravidelně provádějte čištění komory kotouče a systému pro odvod prachu.  

 Kontrolujte průchodnost systému pro odvod pilin. 

11. Připevnění brusného kotouče 

POZOR !!! 
NÍŽE POPSANÉ ÚKONY PROVÁDĚJTE PŘI VYTAŽENÉ ZÁSTRČCE ZE ZÁSUVKY. 

Brusný kotouč je připevněn ke kotouči brusky lepidlem. Nadzdvihněte nožem opotřebovaný brusný kotouč a nařízněte lepidlo, 

odstraňte kotouč. Vyčistěte povrch kola brusného kotouče. Na vyčištěný povrch kotouče naneste rovnoměrně tenkou vrstvu lepidla, např. 

butaprenu nebo silikonu, položte centrálně kroužek brusného papíru (brusný kotouč) a přitlačte rovnoměrně k povrchu kotouče brusky. 

Za účelem výměny brusného kotouče není nutné demontovat pracovní stůl a kryt s hrdlem pro odvod prachu. Méně zručným 

uživatelům však doporučujeme demontáž výše uvedených prvků, což umožní plný přístup ke kolu brusného kotouče a pohodlnější 

připevnění brusného kotouče. 

12. Doporučované brusné kotouče 
Bruska je standardně vybavena brusným kotoučem o průměru 305 mm se zrnem hrubosti 60. Hrubost zrna nemá vliv na práci 

brusky a závisí výhradně na charakteru práce, kterou bude uživatel provádět pomocí brusky. Na trhu je dostupná široká řada brusných 

kotoučů s velmi odlišnou zrnitostí, proto je možné provádět jak hrubé obrábění dřeva, tak i velmi přesné. 

DEDRA doporučuje následující brusné kotouče: 

DED781020 - fi 305 mm s gradací zrna 60 (identická s namontovaným v zařízení)  

DED781021 - fi 305 mm s gradací zrna 80  
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13. Samostatné odstranění závad 

                  PROBLÉM                                                  PŘÍČINA                                                ŘEŠENÍ 

 

14. Elektrické schéma  

 

—c 

230V 

50 Hz 

Zařízení nefunguje Napájecí kabel je špatně připojen nebo je 

poškozen 

V zásuvce není síťové napětí  

 

Poškozený vypínač 

Zastrčte zástrčku hlouběji do zásuvky a 

zkontrolujte napájecí kabel 

Zkontrolujte napětí v zásuvce, nebo jestli 

nevypadla pojistka 

Vyměňte vypínač za nový 

Motor se přehřívá Ucpané ventilační otvory Vyčistěte ventilační otvory 

Motor se rozbíhá s obtížemi Komora kotouče je naplněná 

pilinami v důsledku netěsnosti 

systému pro odvod prachu 

Zadřená ložiska motoru 

Vyčistěte systém odvodu pilin 

 

 

Odevzdejte brusku do servisu 

Zařízení po delší době provozu ztrácí výkon, 

je cítit zápach spáleného dřeva 

Opotřebovaný brusný kotouč Vyměňte kotouč  za nový 
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15. Kompletace zařízení, závěrečné poznámky 
1. Stolní bruska; 2. Pracovní stolek sklonitelný s upínacími páčkami, 3. Seřizovač úhlu 5. Brusný kotouč 7. Dolní kryt brusného kotouče s 

hrdlem 

Závěrečné 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 níže a v Záručním listu. Přiložte Záruční list vystavený dovozcem a doklad o nákupu zařízení. Bez těchto dokumentů 

nebude oprava provažována za záruční 

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

16. 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. 

Vyrobeno pro: 
DEDRA - EXIM Sp. z o.o. 

05-800 PRUSZKÓW ul. 3 Maja 8 
Tel. (22) 73-83-777; fax (22) 73-83-779 

e-mail info@dedra.com.pl. www.dedra.com.pl 

Servis: linka 129,165; serwis@dedra.com.pl 

 

 

 

 

Veškerá práva vyhrazena. Stávající dílo je chráněno autorským zákonem. Kopírování nebo šíření návodu k použití v částech nebo vcelku je bez souhlasu DEDRA EXIM zakázáno.  

mailto:info@dedra.com.pl
http://www.dedra.com.pl/
mailto:serwis@dedra.com.pl
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17. Technický výkres 
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    ZÁRUČNÍ LIST 
Razítko prodejce 
 
 
 
 
 
 
 
Datum a podpis……………………………………… 

 
Katalogové číslo: DED7810 
 
 
Název: kotoučová bruska 
 
 
 
Sériové číslo……………………………………………… 

 
 

Záruka na prodané zboží nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z rozporu zboží se 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. 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: 

- používání v rozporu s určením a pokyny obsaženými v návodu k použití, 

- používání „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 

 

mailto:info@dedra.pl
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ZÁZNAMY O PROVEDENÝCH OPRAVÁCH
 

 

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  

Č. Datum 

nahlášení k 

opravě 

Datum provedení 

opravy 
Rozsah opravy, popis úkonů Podpis opraváře 

mailto:info@dedra.pl

