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Ruční řezačka dlažby a obkladů 
Model 1154

 

NÁVOD K OBSLUZE 

 

I. Přípravné činnosti před zahájením práce s ručním zařízením pro řezání glazury. 

1. Nasaďte vozík s řezacím kolečkem na ocelovou vodicí lištu tak, aby gumový nárazník (upevněný na horní straně 

vozíku) byl na straně měřítka (fot. 1). 

2. Přišroubujte ocelovou vodicí lištu ke dvěma podpěrám. Šroub pro imbusový klíč „6“ o délce 54 mm zašroubujte 

na straně měřítka tak, aby se nacházel menším otvorem na straně měřítka. 

Druhý šroub přišroubujte na druhý konec vodicí lišty. 

II. Běžné obslužné činnosti (fot. 2). 

1. Před zahájením práce zkontrolujte polohu řezacího kolečka vůči vyčnívajícímu hřbetu po celé délce desky. Kolečko se 

musí nacházet ve stejné rovině jako hřbet. 

2. V případě, že se kolečko nachází na straně, je nutné provést následující 

úkony: 

a) povolte 2 matky, které se nacházejí na spodní straně vozíku - klíčem „10“, 

b) pomocí 2 šroubů, které se nacházejí na horní straně vozíku, nastavte 

správnou polohu kolečka vůči hřbetu stolu. Nastavení proveďte pomocí klíče 

„10“. 

c) Po dokončení nastavení zajistěte 2 šrouby na horní straně vozíku 

dotažením 2 matek. Následně dotáhněte matky od spodní strany vozíku.
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3. V případě, že opěrná lišta s měřítkem není kolmo k hřbetu stolu, je nutné provést následující úkony: 

a) povolte 2 šrouby, které přidržují lištu, 

b) nastavte polohu lišty vůči hřbetu (pomocí velkého úhelníku např. stavebního), 

c) dotáhněte 2 šrouby, které přidržují lištu. 

4. Výměna řezacího kolečka 

a) odšroubujte šroub, který přidržuje lamač, a vytáhněte jej; 

b) odšroubujte šroub, který přidržuje řezací kolečko, a vytáhněte jej; 

c) mezi 2 podložky vložte nové kolečko a celek umístěte do upínacího otvoru; 

d) zašroubujte šroub, který přidržuje řezací kolečko; 

e) upevněte lamač a dotáhněte upínací šroub. 

III. Použití zařízení 

Za účelem správné obsluhy ručního stroje je nutné před provedením řezu vyměřit odřezávanou délku a označit ji na obkladu, např. pomocí 

tužky. Následně obklad přiložit k opěrné liště tak, aby obklad po celé délce těsně přiléhal k opěrné liště (fot. 3). Zárukou správného zlomení 

naříznutého keramického materiálu (po provedení rýhy na obkladu) je nastavení lamače do vzdálenosti 1-3 cm od opěrné lišty. Následně je 

nutné vyvinout jemný přítlak na rukojeť upevněnou na vozíku (fot. 4). V případě, že po řezu není dosaženo rovnoměrného zlomu, je nutné 

provést nastavení zařízení podle pokynů popsaných v bodě 3. 

 

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  

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

www.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.
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ZÁRUČNÍ LIST 
 

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

Katalogové číslo: 1151, 1152 
 
Název: Ruční řezačka na glazuru 
 
 
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 24 měsíců od data nákupu obsaženého ve stávajícím dokumentu. Reklamace musí být nahlášena písemně v době 
trvání záruční doby. Záruka je platná na celém území České republiky. 
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 na vlastní náklady kupujícího. 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: 

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

 

 

mailto:info@dedra.pl


 

DEDRA
 

 

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-maiI: info@dedra.pl 

Rozsah opravy, popis úkonů Datum provedení 

opravy 

ZÁZNAMY O PROVEDENÝCH OPRAVÁCH 

Datum 

nahlášení 

opravy 

Č. Podpis opraváře 


