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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 důkladně 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; 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 si vyhrazuje právo na zavádění konstrukčních, technických a kompletačních změn 
bez předchozího upozornění. 

  

str. 7 
str. 8 
str. 8 
str. 9 
str. 9 
str. 10 
str. 10 
str. 10 
str. 10 
str. 11 
str. 11 
str. 11 

str. 12 
str. 12 
str. 13 
str. 14 
str. 16 

samostatný 
dokument  

mailto:info@dedra.com.pl
http://www.dedra.pl/


ORIGINÁLNÍ NÁVOD        DED7883-Li 3 

 

 

 

 



ORIGINÁLNÍ NÁVOD        DED7883-Li 4 

 

Výkres 

 

 

 

 

 

 



ORIGINÁLNÍ NÁVOD        DED7883-Li 5 

 

Elektrické schéma 

 

B
a

te
rie

 

S
p

ín
a

č
 

M
o
to

r 



ORIGINÁLNÍ NÁVOD        DED7883-Li 6 

Popis použitých piktogramů 

INFORMACE: Lithium-iontová baterie 

INFORMACE: Doba práce zcela nabité baterie 

INFORMACE: Dvousměrné otáčky vřetene 

INFORMACE: Dvě rychlosti otáček 

INFORMACE: Elektrické nastavení rychlosti otáček

 

 

Výrobní štítek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE: Elektrická brzda  

 

 

Pracovní parametry 

Název a adresa 

výrobce 

Značka CE 

Model 

Rok výroby a č. partie 

Čárový kód / č. partie 
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2. Bezpečnost práce 
 POZOR! Seznamte se důkladně s obsahem celého návodu za účelem maximálního 

omezení možnosti vzniku úrazu, nebo nehody způsobené nesprávnou obsluhou nebo 
neznalostí předpisů o bezpečnosti a hygieně práce!!! 

 

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 nabíječky 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 
 
• Zařízení skladujte mimo dosah dětí. 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. 

• 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. 

• Pracovní nástroje udržujte v čistotě. Čisté řezací nástroje se méně často vzpříčí, pokud jsou 
udržovány v čistotě, lépe se vedou. 

• Provoz zařízení, příslušenství a doplňkových nástrojů musí probíhat v souladu s tímto 
návodem. Nedodržení těchto pravidel může způsobit vznik nebezpečných situací. 

• Před každým nastavením zařízení, výměnou vybavení nebo zanechání práce je nutné 
vytáhnout zástrčku ze zásuvky (zdroje napájení) nebo odstranit baterii. Tato operace chrání 
uživatele před nekontrolovaným spuštěním zařízení. 

• Zařízení skladujte mimo dosah dětí. 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. 

• 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. 
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• Pracovní nástroje udržujte v čistotě. Čisté řezací nástroje se méně často vzpříčí, pokud jsou 
udržovány v čistotě, lépe se vedou. 

• Provoz zařízení, příslušenství a doplňkových nástrojů musí probíhat v souladu s tímto 
návodem. Nedodržení těchto pravidel může způsobit vznik nebezpečných situací. 

Servis 
Opravy elektrického zařízení může provádět pouze kvalifikovaný odborník, za použití 
originálních dílů. Takový postup zaručuje zachování bezpečnosti zařízení. 

 

3. Určení aku vrtacího šroubováku 
Aku vrtací šroubovák je technologicky vyspělý výrobek, navržený pro vrtání do kovů, 

keramických stavebních materiálů, dřeva, dřevěných materiálů, jako: dýha, dřevotříska, atd., 
náležitě podle jeho rozměrů. Aku vrtací šroubováky jsou vybaveny: systémem rychlého 
zastavení vřetene a mechanismem omezení síly dotahování. 

Elektrické nářadí může spolupracovat s mnoha pracovními koncovkami, které plní mnoho 
funkcí (např. umožňuje dotahování různých druhů šroubů a vrutů). Způsob postupu je podrobně 
popsán v další části návodu. 

4. Omezení použití 
Aku vrtací šroubovák může být používán v souladu s níže uvedenými "Přípustnými 

pracovními podmínkami". Upínací systém je přizpůsoben ke spolupráci s nástroji vybavenými 
válcovým nebo šestiúhlým úchytem (popis v části "Doporučované nástroje"). 

Konstrukce a stavba vrtacího šroubováku nepředpokládá jeho použití pro 
profesionální/výdělkové účely. Vrtací šroubovák je určen výhradně pro kutily a domácí použití. 

Svévolné změny v mechanické a elektrické stavbě, veškeré úpravy, obslužné činnosti 
nepopsané v návodu k obsluze budou považovány za protiprávní a způsobí okamžitou ztrátu 
záruky. Používání elektrického nářadí v rozporu s určením nebo návodem k obsluze způsobí 
okamžitou ztrátu záruky.
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PŘÍPUSTNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Režim S1 - kontinuální práce 

Rozsah teplot nabíjení baterií 15 - 25 OC

 

5. Technická data 
Model zařízení 

Pracovní napětí 

Sklíčidlo: rozsah úchytu  

Rychlost otáček  

Max. točivý moment  

Počet nastavení točivého momentu 

Úroveň vibrací měřená na rukojeti 

Nejistota měření KD  

Emise hluku: 

Hladina akustického tlaku LPA  

Úroveň akustického výkonu LWA  

Nejistota měření LPA, LWA 

Hmotnost (s nabíječkou) 

Pracovní světlo LED  

 
 
 

6. První použití aku vrtacího šroubováku; pracovní nabíjení 
baterií 

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

štítku nabíječky. Nabíječku zapojte do zásuvky (230V, 50Hz). Zasuňte baterii do zásuvky v nabíječce, automaticky 

se zahájí nabíjení. Vrtací šroubovák je vybaven nabíječkou rychlého nabíjení. Nabíjení by mělo trvat 

přibližně 1 hodinu. 

Při nabíjení emituje baterie a nabíječka značné teplo, proto se zahřívají. Je to normální jev. Neponechávejte 

nabíječku při dobíjení bez dozoru. 

Baterie Li-ion musí být nabíjeny často a co nejrychleji po vybití. Baterie Li-ion lze nabíjet kdykoliv. Nemají 

paměťový efekt, není tedy nutné je před dobíjením zcela vybít. 

POZOR !!! 

Baterie dosáhne plných užitkových vlastností po 5 cyklech nabíjení a úplného vybití. 

Pro zajištění dlouhodobé životnosti baterie je nutné provádět její nabíjení nejméně jednou za dva měsíce. 

Nabíjení provádějte při pokojové teplotě. 
Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku ze sítě 230V a vytáhněte nabitou baterii z nabíječky.  

 

DED7883-Li 

18 V  

10 mm 

0-400 / 0-1500 ot./min. 

20 Nm  

22 

1,12 m/s2 

1,5 m/s2 

77 dB (A)  

88 dB (A)  

3 dB  

1,5 kg  

ano 

Baterie: Kapacita 

Doba dobíjení  

Druh baterie 

1,3 Ah 

1 h 

Li-Ion 



ORIGINÁLNÍ NÁVOD        DED7883-Li 10 

7. Zapnutí vrtacího šroubováku 
Vrtací šroubovák je napájen z baterie s napětím 18 V. Nabitou baterii zasuňte do zdířky v rukojeti, až se 

zacvakne (obr. A 4). Vrtací šroubovák je připraven k práci. 

Každý model vrtacího šroubováku je vybaven rychloupínacím sklíčidlem a určen je ke spolupráci s nástroji s 

válcovým nebo osmiúhlým úchytem. Neupevňujte nástroje s jiným úchytem (např. typu SDS). 

Vypínač vrtačky se nachází v rukojeti (obr. A 3). Lehké stisknutí spouští malé otáčky a zvýšený přítlak 

způsobuje nárůst rychlosti otáček vřetene vrtacího šroubováku (do maximální hodnoty). Nad vypínačem se 

nachází přepínač změny směru otáčení (obr. A 5). Posunutý do krajní polohy způsobí změnu směru otáček a 

posunutý do středové polohy způsobí zablokování vypínače, čímž zamezuje náhodnému zapnutí. 

Hned za sklíčidlem se nachází volič omezovače točivého momentu (síly dotahování) (obr. A 2). Na voliči 

jsou vzestupně označeny hodnoty nastavení točivého momentu (síly dotahování). 

V horní části nástroje se nachází dvoupolohový přepínač rychlostí. Slouží k přepínání rychlosti vřetene. Nástroj má 

dvě rychlosti: 1. rychlost v rozsahu 0-400 ot./min, 2. rychlost v rozsahu 0-1500 ot./min. 

Zkoušku práce na neutrální rychlosti provádějte pouze v případě, že je elektrické nářadí spuštěno dolů. 

 

8. Používání aku vrtacího šroubováku 
Funkce: DOTAHOVÁNÍ 

Šroubování vrutů. Připevněte do sklíčidla (obr. A 1) koncovku pro připevnění koncovek, do úchytu zasouváme 

šestiúhlou část. Volič funkcí posuňte vpravo, ve směru nemenších hodnot. Po vložení příslušné koncovky 

zašroubujte vrut. Pokud je síla dotahování příliš malá, otočte voličem funkcí postupně vlevo, dokud se vrut nebude 

nacházet na správném místě. Další vruty budou dotahovány stejnou silou. Pro odšroubování přepněte přepínač 

rychlosti na levé otáčky. Volič funkcí otočte vlevo (maximální hodnota, nebo poloha vrtání). Pro funkci dotahování 

doporučujeme nastavení přepínače rychlostí do polohy 1 rychlosti (obr. D 1), tj. v rozsahu 0-400 ot./min. 

Funkce: VRTÁNÍ 
Volič funkcí nastavte na polohu pro vrtání. Upevněte vrták do sklíčidla (obr. C1). Vrtáky o průměru do 5 mm 

vyžadují vyšší rychlosti otáček. Vrtání zahajte na malých rychlostech otáček. Až se vrták trochu zahloubí, můžete 

zvýšit rychlost. Pro vrtáky s průměrem do 5 mm používejte nejvyšší rychlosti otáček. 

Zkontrolujte, zda se v oblasti vrtání nenachází elektrické kabely pod napětím, trubky nebo jiné vedení 

infrastruktury domu. Pokud existuje podezření, nebo lokalizujete vedení v blízkosti oblasti vrtání, odpojte 

obvody od napájecí sítě. 

Při intenzivním používání vrtacího šroubováku se může zásobník s baterií zahřívat až na teplotu ca 40 °C. Není 

to nebezpečné. Pro funkci vrtání doporučujeme přepnout volič rychlosti do polohy 2 (obr. D 1), tj. v rozsahu 0-1500 

ot./min. 

9. Běžné obslužné činnosti 
Pravidelně kontrolujte technický stav aku vrtacího šroubováku. Pravidelně čistěte celé elektrické nářadí, 

mimořádnou pozornost věnujte čištění ventilačních otvorů. Pečlivě čistěte upínací komoru sklíčidla. Opotřebované 

pracovní koncovky elektrického nářadí způsobují nebezpečí a snižují výkon. V krajních případech mohou způsobit 

poškození aku vrtacího šroubováku. 

Zabraňte nabíjení baterie ihned po intenzivním používání. Baterie, kterou chcete nabíjet, musí mít pokojovou 

teplotu. Neskladujte baterie v místech s vysokou teplotou. Baterii skladujte v nabitém stavu. 

S ohledem na samovolné vybíjení neskladujte baterii úplně vybitou, neboť pak se může vybít pod kritickou úroveň 

a být trvale poškozena. Nepoužívanou baterii skladujte alespoň částečně nabitou (na ca 40 %). Dobíjejte baterii, 

než se úplně vybije. Baterii skladujte při teplotě 10-30 °C. Pokud je skladována při vysokých teplotách, rychleji 

ztrácí kapacitu. 

10. Upevnění, výměna nástrojů 
Všechny modely aku vrtacího šroubováku jsou vybaveny rychloupínacími sklíčidly. Po připevnění nástroje 

zkontrolujte, zda je pracovní nástroj řádně upevněn: položte šroubovák vodorovně, zkuste vysunout upevněnou 

koncovku. Pokud ji nelze vysunout, byla upevněna správně. 

Způsob demontáže baterie  

 Pro demontáž baterie uchopte šroubovák za hlavici a následně stiskněte tlačítko pro uvolnění baterie, které 

se nachází na přední části baterie. Vysuňte baterii z rukojeti nářadí. Pro instalaci baterie zasuňte baterii do rukojeti 

a následně přitlačte, dokud necvakne úchyt.  

Doporučované nástroje 

Aku vrtací šroubováky DEDRA lze vybavit každým nástrojem (pracovní koncovkou) s válcovým nebo šestiúhlým 

úchytem, přizpůsobeny jsou ke spolupráci se všemi obecně dostupnými amatérskými i profesionálními vrtáky (pro 

vrtání do dřeva, betonu a kovu), koncovkami pro šroubování, různými nástavci, atd. Dodržujte pokyny výrobců 

pracovních koncovek. 
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11. Skladování, přeprava, zásilka 
Vrtací šroubovák skladujte na suchém a čitém místě. Místnost musí být bez prachu a výparů, 

které mohou vyvolat korozi kovových prvků. Neskladujte zařízení v místnostech, kde jsou 
skladovány potraviny. Místo skladování zařízení musí být mimo dosah dětí. 

V případě nutnosti odeslání vrtacího šroubováku spediční firmou, např. do servisu za účelem 
provedení opravy, je nutné jej zajistit proti případnému mechanickému poškození. 

12. Samostatné odstranění závad 

 

13. Kompletace zařízení, závěrečné poznámky  
 

Model: DED7883-Li 

1. Aku vrtací šroubovák - 1 ks 

2. Rychlá nabíječka - 1 ks 

3. Baterie - 1 ks 

Při objednávce náhradních dílů uveďte číslo dílu - viz specifikace dílů a výkres. 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 v Záručním 
listu). 

Přiložte záruční list. Bez tohoto dokumentu nebude oprava provažována za záruční. Přesně 
popište druh závady na zařízení. 

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

PROBLÉM 

Vrtací šroubovák nefunguje 

PŘÍČINA 

Poškozený vypínač  

Vybitá baterie  

Špatně instalovaná baterie 

ŘEŠENÍ 

Vyměňte vypínač za nový  

Nabijte baterii  

Správně upevněte baterii 

Šroubovák se pohybuje s obtížemi Vybitá baterie  

Překročené přípustné pracovní parametry 

Nabijte řádně baterii  

Snižte zatížení nářadí 

Motor se přehřívá Ucpané ventilační otvory  

Překročené přípustné pracovní parametry 

Příliš velký nátlak na nářadí 

Vyčistěte otvory 

 

Vypněte nářadí, odložte práci na dobu 

úplného zchlazení nářadí 

Snižte zatížení nářadí 
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14. 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. 

15. Návod k údržbě  

POZOR! 
Údržba zahrnuje obsluhu šroubováku včetně vybavení, tj. baterie a nabíječky. 
Nikdy neprovádějte údržbu zařízení připojeného k napájení. Může to způsobit závažná 
zranění nebo úder elektrickým proudem. Před zahájením údržby je nutné zařízení vypnout, 
vytáhnout zástrčku ze zásuvky. 
Údržba vrtacího šroubováku spočívá v udržování řádné čistoty všech jeho dílů nezbytných pro 
normální práci. K čištění se nesmí používat žádná ředidla, neboť mohou způsobit nezvratné zničení 
krytu a jiných prvků vyrobených z umělé hmoty. 
Baterii nelze čistit vodou, neboť může dojít ke vnitřnímu zkratu a následnému trvalému poškození.
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16. Přehled dílů z výkresu „G“ 

 

17. Prohlášení o shodě 

Prohlášení o shodě je dodáváno jako samostatný dokument k návodu k obsluze. Není-li prohlášení 
o shodě u zařízení, kontaktujte Dedra-Exim Sp. z o.o. Kontaktní adresa se nachází na 2 straně 
stávajícího návodu.

Č. NÁZEV DÍLU 

1 Šroub sklíčidla 

2 Sklíčidlo 

3 Kryt převodu 

4 Přepínač síly dotahování 

5 Převod 

6 Ozubené kolo motoru 

7 Upínací vrut 

8 Elektromotor 

9 Kryt šroubováku 

10 Spínač s regulátorem otáček 

11 Přepínač směru otáčení 

12 Upínací vrut 

13 Přepínač rychlostí 

14 Vnitřní úchyt přepínače rychlostí 

15 Upínací vrut 

16 Křížový a plochý bit 

17 Upevnění bitu 

18 Baterie 
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Poznámky
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        ZÁRUČNÍ LIST
Razítko prodejce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum a podpis ………………………………………….. 

 
Katalogové číslo: DED7883-li 
 
 
Název:  ……………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………. 
 
 
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 uvedeného 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. Reklamovaný 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, znečištěním 

mikroprostředí 

- 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


 

 
ZÁZNAMY O PROVEDENÝCH OPRAVÁCH  

Vrtací šroubovák DED7883-Li
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

Podpis opraváře Datum nahlášení 

k opravě 

Datum provedení 

opravy 

Č. Rozsah opravy, popis úkonů 

http://www/
mailto:info@dedra.pl

