
BEZPEČNOSTNÍ A ZÁRUČNÍ LIST
    SICCO Orbitální bruska zelená vzduch

V případě  špatného užití stroje zaniká nárok na záruční opravu.

Použití  pneumatické brusky:

1. Je nezbytné, abyste si před použitím každého nástroje přečetli a porozuměli provozním a bezpečnostním pokynům, které jsou 
součástí každého nástroje, abyste předešli nehodám nebo poškození nástroje.

2. Vždy si chraňte oči, noste vhodný oděv a ochranné rukavice.
3. Při práci v prostředí se zvýšeným znečištěním nad příslušnou mez / limit stanovenou normami nebo předpisy používejte roušky.
4. Používejte ochranu sluchu, pokud jste vystaveni zvýšeným hladinám zvuku, které překračují limity stanovené zákonem nebo 

místními normami či předpisy.
5. K napájení nářadí nepoužívejte poškozené, roztřepené nebo opotřebované kabely. To platí i pro všechny druhy konektorů, 

rychlospojek atd., příslušenství.
6. Přívod vzduchu musí být přiměřeně čistý (filtrovaný) a zbavený nečistot.
7. Z bezpečnostních důvodů by se tlak neměl odchylovat od jmenovitého (6,2 bar).
8. Tlakové potrubí přívodu vzduchu by mělo být 3/8 '(10 mm).
9. Vzduchový motor musí být mazán kvalitním olejem se správnou hodnotou.

Olej se doporučuje dávkovat:
a) kontinuálně stlačována přiváděným vzduchem rychlostí cca 1 kapka/min na každých 566 litrů vzduchu, popř.
b) pravidelně každou 1 hodinu provozu - kápnutím 4 kapek přímo do vzduchového otvoru (při otevřeném plynu)

10.  Doporučuje se použití odvodňovacích zařízení v síti přívodu vzduchu.
11. Pro každý stroj se doporučuje použít samostatný vzduchový filtr - systém regulátoru tlaku ve vzduchovém potrubí - maznice, tzv

blok přípravy vzduchu. Maznice vzduch (olejnička) by neměla být umístěna pod úrovní stroje a napájecí kabel mezi maznicí a 
bruskou by měl být co nejkratší.

12. Každých 8 hodin provozu namažte ozubená kola (pokud jsou použita) vhodným mazivem vstříknutím tří dávek mazacím lisem.

Obrázek

13. Při použití brusných kotoučů a kotoučů s otvory musí být prach z prostoru nad brusným kotoučem odsáván automaticky nebo 
nuceně (napojení na odsávání), podle typu stroje.

14. Bez souhlasu výrobce je zakázáno používat jiné příslušenství než doporučené výrobcem.
15. Některé tlumiče na pneumatickém nářadí se mohou časem ucpat. Podle potřeby je vyčistěte nebo vyměňte.

DŮLEŽITÉ

 - Při výměně montážních desek, abrazivních materiálů a příslušenství na nářadí je nutné odpojení od zdroje napájení.
-  Nepoužívejte příslušenství s jmenovitými otáčkami (RPM) nižšími, než jsou otáčky (RPM) nářadí.
 - Není dovoleno měnit nebo pozměňovat původní design stroje

Základní pravidla pro používání orbitální brusky: obsluha, údržba a bezpečnost.

Varování

- Návod obsahuje důležité informace pro uživatele

- Před použitím stroje si pozorně přečtěte návod k obsluze

- Povinností zaměstnavatele je seznámit své zaměstnance s návodem k obsluze, nesplnění této povinnosti má neblahé následky

- Zaměstnanec, který nástroj používá, je odpovědný za splnění požadavků platných předpisů o bezpečnosti práce.

- V důsledku opakovaných pracovních pohybů a vlivem vibrací nástroje může dojít k poranění ruky, zápěstí a paže.

Upozorňujeme, že pro správný a bezporuchový provoz vzduchových brusek je nutné splnit níže uvedené požadavky.
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ZÁRUČNÍ LIST

ORBITÁLNÍ PNEUMATICKÁ BRUSKA

PŘEDÁNÍ ZAŘÍZENÍ UŽIVATELI PRODEJCEM

DATUM PRODEJE:

I. Rozsah záruky:

1. TOP-SERVIS poskytuje písemnou záruku za jakost prodávaného zařízení.
2. Záruka je poskytována po dobu 12 měsíců, která je uvedena na záručním listu menšího jako datum nákupu.
3. Záruka se vztahuje pouze na škody vzniklé v záruční době, které vznikly v důsledku prozrazení skrytých vad materiálu, nesprávné 
montáže popř.nespravedlnosti způsobené špatnou výrobní technologií
4. V případě závad TOP-SERVIS zajistí bezplatnou opravu v záruční době ve vlastním specializovaném servisu.
5. Reklamované zboží odebírá kupující přímo u prodávajícího.
6. Doručení a vyzvednutí inzerovaného zboží probíhá za kupní cenu.
7. Záruční oprava bude provedena pouze na základě platného záručního listu.
8. Záruka na prodávané spotřební zboží nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z nesouladu zboží se 
smlouvou.
9. Oprava bude provedena do 14 pracovních dnů (mimo soboty, neděle a státní svátky) počínaje dnem převzetí výrobku do opravy 
servisním místem.

II. Záruka se nevztahuje na:

1. Prvky a materiály podléhající opotřebení, jako jsou: těsnění, abrazivní obložení, hnací řemeny, regulátory rychlosti, pojistky, žárovky, 
kapaliny a maziva, kotouče, pilové kotouče, přístřešky elektromotorů.
2. Regulace, čištění, mazání, výměna prvků a materiálů podléhajících provoznímu opotřebení.
3. Škody způsobené nesprávným používáním, údržbou nebo skladováním.
4. Mechanická, tepelná a chemická poškození způsobená silami a vnějšími faktory.
5. Škody vzniklé v důsledku dříve neodstraněných závad.
6. Škody vyplývající z instalace nesprávných dílů nebo příslušenství, použití nevhodných maziv, olejů, prostředků
konzervační látky.
7. Nástroje používané pro komerční účely v průmyslu nebo řemeslech.
8. Propojovací šňůry a jejich příslušenství, pojistky, akumulátory, baterie, držáky nářadí, uhlíkové kartáče, žárovky, brusné kotouče.

III. Záruka je neplatná v případě:

1.Určení úpravy nebo konstrukčních změn neoprávněnými osobami specializovaným servisním místem.
2. Jakékoli rušení uvnitř zařízení ze strany specializovaného servisního střediska neoprávněnými osobami.

IV. Uživatel je povinen:

- nepoužívat poškozený výrobek,

- dodání kompletního výrobku k opravě s příslušenstvím, doklady a originálním obalem.

Pozornost:

-Pouze prodejní místo je oprávněným subjektem k vyplnění záručního listu.

- Nesprávné vyplnění záručního listu činí jeho neplatným.

--Zápisy do záručního listu neoprávněnou osobou nebo změny existujících záznamů budou mít za následek ztrátu záruky.

- Záruka je platná pouze s dokladem o koupi.

(razítko prodejního místa a podpis oprávněné osoby)                                                                                                      (podpis uživatele)

položka popis množství položka popis množství
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1 Kryt držáku 1 26 Přední koncová deska 1

2 Kryt 1 27 0-Kroužek průměr 40x3. 55 1

3 Kolík 1 28 Protiváha 1

4 Dřík ventilu 1 29 Woodruffův klíč 1

5 Pouzdro 1 30 Zamykací kroužek 1

6 Stahovací kroužek 1 31 Pojistný kroužek 1

7 0-Kroužek (průměr 2. 2x2) 2 32 Kuličkové ložisko 6001 2

8 Regulátor 1 33 Podložka 1

9 Adaptér výfuku 1 34 Prachotěsný kryt 1

09-1 Šroub se 6tihrannou hlavou 1 35 Prachotěsný kryt 1

10 Prvek tlumiče 1 36 Prachotěsný kryt 1

11 Kroužek 1 37 Vřeteno 1

12 Špička ventilu 1 38 Stahovací kroužek 1

13 Filtr 1 39 Kryt 1

14 Vstupní adaptér 1 40 Brusná podložka 1

15 Plastová zástrčka 1 41 Klíč 1

16 Páka rukojeti 1 42 Plastová zástrčka 1

17 Pružinový kolík (průměr 2. 5x42) 1 42-1 Část CV 1

18 Pojistný kroužek 1 42-2 Část SV 1

19 Kuličkové ložisko (6000) 2 43 0-kroužek (průměr15x1,8) 2

20 Zadní koncová deska 1 44 Pružina 1

21 0-Kroužek (průměr 6x2) 1 45 Prachová hadice 1

22 Válec 1 46 Prachový sáček 1

23 Pružinový kolík průměr 3x25 1 47 0-kroužek (průměr 11x2) 1

24 Čepel rotoru 5 48 0-Ring (průměr 10. 5x1. 8) 1

25 Rotor 1
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