Údržba a opravy
- Øezaèka je prakticky bezúdržbová.
- Øezaèky RC jsou vybaveny tzv. brzdným systémem øezacího nože, který znemožòuje jeho
samovolný pokles smìrem dolù. V pøípadì, že dochází k jeho poklesu, je tøeba seøídit šrouby
na páce øezacího nože: pøitáhnìte tedy matici.
- Øezaèku je možno èistit pouze suchým hadøíkem (v žádném pøípadì nepoužívejte vodu ani
rozpouštìdla). Doporuèujeme obèas pøetøít ostøí nože hadøíkem namoèeným v silikonovém oleji
nebo tekuté vazelínì pro snadnìjší øez a ochranu pøed korozí.
- Pøi poruše kontaktujte prodejce, od kterého jste zaøízení koupili. Tento Vám zprostøedkuje jak
pøípadnou záruèní, tak i pozáruèní opravu.

Dùležité informace
- Nikdy nesahejte pod øezací nùž, je velice ostrý.
- Pøekroèení udávané síly øezné vrstvy nebo øezání nevhodných materiálù mùže vést k poškození
øezacího nože. Výrobce neodpovídá za takto vzniklé poškození.
- V pøípadì èastého øezání max. tloušťky øezné vrstvy, doporuèujeme obèas øezat i malé množství
listù, aby docházelo k ostøení nože (dochází kontaktem mezi øezným nožem a spodní øeznou lištou).
- Èím více listù øežete najednou, tím menší je kvalita øezu.

Pøeprava, skladování, likvidace
- Øezaèku pøepravujte vždy v originálním balení dle symbolù pro pøepravu uvedených na krabici.
- Øezaèka neobsahuje žádné toxické látky ani jinak nebezpeèné látky, a proto není nutný nestandardní
postup pøi likvidaci. Stroj i obal likvidujte jako tøídìný odpad. Plastové a neželezné èásti nespalujte,
odevzdejte je do sbìren zabývajících se zpracováním a likvidací odpadu. Pøi likvidaci dodržujte
zásady ochrany životního prostøedí.

Záruka
- Na Vaši øezaèku a na všechny její souèásti a výrobní závady se vztahuje záruka v trvání 24 mìsícù
od data jejího zakoupení.
- Pokud Vaše øezaèka nefunguje správnì, proètìte si znovu dùkladnì tento návod k obsluze.
- Jestliže závada nemùže být odstranìna, uplatnìte reklamaci u Vašeho prodejce. Ten Vám zajistí
bezplatnou opravu nebo výmìnu za bezvadný stroj.
- Tato záruka se nevztahuje na vady zpùsobené hrubým zásahem, neopatrnou manipulací, neodbornou obsluhou nebo na škody zpùsobené bìhem pøepravy.
- Nelze uplatnit další jinou záruku než výše jmenovanou.
- Podmínkou bezplatné reklamace je pøedložení záruèního listu, dokladu o zakoupení stroje a dodání
stroje v originálním obalu, který zamezí poškození stroje bìhem pøepravy.
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Technické charakteristiky

Øezaèky
RC 361, RC 363

Úvod
Dìkujeme Vám, že jste zakoupili øezaèku RC. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì.
Tento typ pákových øezaèek je urèen pro profesionální použití, maximální délka øezu je
od 360 mm.
Typ RC 363 je vybaven automatickým pøítlakem papíru (typ RC 361 ruèním pøítlakem papíru).
Tento typ øezaèek je urèen k øezání papíru, filmù, fólií a mìkkých umìlých hmot.

Varování

Návod k obsluze
1. plastový kryt nože
2. pracovní plocha øezaèky
3. násada øezacího nože
4. šroubky pro uchycení plastového krytu
5. centimetrové mìøidlo a zadní doraz
6. boèní doraz

- Øezaèku je možno používat v suchých prostorech s teplotou od –5 °C do +40 °C.
- Je zakázáno její použití v mokrých, vlhkých a venkovních prostorech a je urèena pouze k úèelùm,
které jsou uvedeny v tomto návodu.
- Je zakázáno jiné použití, zvláštì to, kde by mohlo dojít k poškození nebo znièení stroje, popøípadì
poranìní osob.
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Instalace
- Vyjmìte øezaèku z krabice a odstraòte z ní pøepravní polystyrénová tìlesa.
- Øezaèku umístìte na pevný podstavec, který zaruèuje pohodlnou obsluhu.
- Povolte šrouby (4) a namontujte bezpeènostní kryt (1) na pøíslušnou pozici mezi pracovní plochu
øezaèky a násadu øezacího nože. Vyvarujte se pøíliš silnému dotažení šroubù, aby nedošlo
k poškození plastového krytu nože.
- Plastový kryt namontujte tak, aby se nacházel v drážce násady øezacího nože (viz obr. A).
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Obrázek A:
1. K využití celé øezné délky øezaèky zvednìte smìrem nahoru násadu s øezacím nožem (3).
2. Materiál, který chcete øezat položte mezi pracovní plochu øezaèky a pøítlaènou lištu.
3. Pomocí zadního a boèního dorazu nastavte požadovaný formát øezu, øezaný dokument
umístìte na doraz k zadnímu dorazu øezaèky.
Rovnìž si mùžete individuálnì nastavit pravý úhel mezi øezacím nožem a zadním dorazem
s centimetrovým mìøidlem (5). Povolte šrouby ve spodní èásti pracovní plochy, kterými je
uchycen zadní doraz, pøesuòte na požadovanou pozici a dotáhnìte.
4. Pohybem násady s øezacím nožem smìrem dolù (3) proveïte øez, pøi kterém je poloha
øezaného dokumentu fixována automatickým pøítlakem papíru (pouze u typu RC 363).
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