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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 seznamte s obsahem návodu k použití. Ponechte si návod k použití a prohlášení o 
shodě pro pozdější potřebu. 

Přísné dodržování pokynů a doporučení obsažených v návodu k použití bude mít vliv na prodloužení životnosti Vašeho 
zařízení. 

Prohlášení o shodě se nachází v sídle výrobce 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 linka 129, 165 

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 použití v částech 

nebo vcelku je bez souhlasu DEDRA EXIM zakázáno. 
Dedra-Exim Sp. z o.o. si vyhrazuje právo na zavádění konstrukčních, technických nebo kompletačních změn bez 

předchozího upozornění. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aktuální pro exempláře zakoupené po: 01.01.2015 

 

http://www.dedra.pl/
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VÝROBNÍ ŠTÍTEK 

 
 
 
 
 

Logo 

 
Symbol zařízení 
Název zařízení 

 
 

 
Parametry 

 
 
 
 
 

Rok výroby  
Číslo série  

 
IP, pracovní režim  

 
 

      Čárový kód 
 
 
 
 

Adresa 

POPIS POUŽITÝCH PIKTOGRAMŮ 
 

NAŘÍZENÍ: PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ 
INSTRUKCJÊ 
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2. Bezpečnost práce 
Poznámka 
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. 
Zařízení může obsluhovat osoba, která se důkladně seznámila s obsahem návodu k použití a pochopila jej. 
 
Obecné podmínky bezpečnosti a místa práce 
Udržujte pracovní místo v pořádku a čistotě. Špatně osvětlené pracoviště, na kterém je   
nepořádek, může být příčinou vzniku 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 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 elektrickým 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 
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. 
Během práce používejte individuální ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranné brýle.  
Použití ochranného vybavení, přizpůsobeného k práci s elektrickým nářadím, snižuje  
riziko vzniku úrazu. 
Zabraňte neúmyslnému zapnutí zařízení. Před vložením zástrčky do zásuvky napájecí sítě  
vždy zkontrolujte, zda je vypínač v poloze „vypnuto“. Připojení  
zařízení do napájecí sítě, přenášení s prstem na vypínači může být příčinou nehody.  
Před zapnutím zařízení odstraňte všechny klíče a regulační nástroje. Klíče a nástroje   
umístěné v pohyblivých částech zařízení mohou být příčinou vzniku nehody. 
Během práce nepřijímejte nepřirozené polohy. Poloha během práce musí   
zaručovat udržení rovnováhy a stability. Garantuje to lepší ovládání zařízení.  
Noste odpovídající pracovní oděv. Stůjte pevně, nenoste volnou  
a dlouhou bižuterii. Vlasy a volné součásti oblečení musí být zajištěny proti možnosti   
zachycení na pohyblivých částech zařízení. 
Obsluha zařízení a jeho provoz.  
Nepřetěžujte zařízení.  
Dobrá volba nástroje podle prováděné práce zvyšuje výkon a bezpečnost. 
Nepoužívejte zařízení, u kterého nefunguje vypínač/spínač, takové zařízení odevzdejte do servisu.   
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. 
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   
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kontrolu, zda nejsou díly poškozené, prasklé a nebudou způsobovat nesprávnou  
funkci zařízení. Vadné díly nebo zařízení odevzdejte do servisu. 
Provoz zařízení, příslušenství a doplňkových nástrojů musí probíhat v souladu s tímto návodem.  
Nedodržení těchto pravidel může způsobit vznik nebezpečných situací. 
Před prvním spuštěním zkontrolujte, zda napětí napájení odpovídá hodnotě  
uvedené na výrobním štítku zařízení. 
Vysavač zapojte do sítě výhradně na dobu práce. 
Veškerá nastavení, údržbu nebo obslužné činnosti (např. výměna filtru) provádějte pouze  
s vytaženou zástrčkou ze zásuvky. 
Během práce vysavač nepřetěžujte. 
Věnujte pozornost tomu, aby během práce nedošlo k poškození napájecího kabelu vysavače,  
např. přejetím, rozdrcením, přeříznutím, atd. 
Všechny prvky odpovědné za bezpečnost musí být plně  
technicky způsobilé. Dojde-li k jejich poškození, neprodleně je opravte nebo vyměňte.  
Nepoužívejte zařízení v případě, že je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka. 
Při vytahování zástrčky ze zásuvky netahejte za napájecí kabel. 
Neponechávejte zařízení na dešti a nepoužívejte zařízení ve vlhkém prostředí. 
Neponechávejte zařízení připravené k práci bez dozoru. 
Nepůjčujte zařízení dětem jako hračku. 
Zařízení skladujte v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla (tj. centrální vytápění, kamna, atd.),  
aby nedošlo k deformaci prvků z umělé hmoty. 
Během provozu zařízení neucpávejte přívod vzduchu. V opačném případě se výkon  
sníží a vznikne riziko spálení motoru.  
Je zakázáno nasávat hořící nedopalky, v opačném případě může být zařízení poškozeno. 
Během práce s vysavačem věnujte pozornost tomu, aby chomáče vlasů nebo jiné odpadky  
neucpaly přívod vzduchu (včetně hadice). V opačném případě může dojít k  
Při používání funkce výfuku je zakázáno směřovat proud vzduchu na zdroj otevřeného ohně.  
Zařízení není přizpůsobeno k vysávání prachů škodlivých pro zdraví. 
K připojovací zástrčce, která se nachází na krytu vysavače, lze připojit  
zařízení s minimálním výkonem 300 W, maximálním 2000 W. Připojení zařízení s vyšším  
výkonem může způsobit poruchu vysavače. 
Zařízení skladujte mimo dosah dětí. 
Servis 
Opravy elektrického zařízení může provádět pouze kvalifikovaný odborník za použití  
originálních dílů. Takový postup zaručuje zachování bezpečnosti zařízení 

3.  Určení vysavače    
 Průmyslový vysavač Pansam model A063040 je zařízení určené k práci za sucha i za mokra (pro vysávání vody), a 
umožňuje čištění libovolných povrchů v obytných i užitkových prostorech. Dodatečná zástrčka umožňuje připojení 
jiného elektrického nástroje nebo nářadí. Vysavačem lze odstraňovat velmi drobné nečistoty, např. prach vznikající 
při broušení sádrových povrchů (za použití látkového filtru). Klepač filtru umožňuje pravidelné čištění filtru bez 
nutnosti přerušení práce vysavače. Vysavač lze používat s papírovým sáčkem nebo bez sáčku. 

4. Omezení použití 
 Vysavač může být používán výhradně v souladu s níže uvedenými "Přípustnými pracovními podmínkami". 
Konstrukce a stavba vysavače nepředpokládá jeho používání pro profesionální/výdělkové účely. 
 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. 
 Pro práci vysavače se sádrovým materiálem, např. ve spojení s bruskou na sádru, je nutné nasadit speciální látkový 
filtr (v sadě se zařízením). Látkový filtr je dostupný také jako spotřební materiál vysavače - katalogové číslo A063033. 
 Nedodržení výše uvedených omezení použití bude mít za následek ztrátu záruky! 
 

PŘÍPUSTNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Příležitostná práce S2 15 min. 

Zařízení používejte výhradně v uzavřených prostorech 
Neponechávejte zařízení bez dozoru. Nepoužívejte k úklidu škodlivých 
a nebezpečných látek, horkého popela nebo uhlí, toxických látek, hořlavých látek 
nebo jiných nebezpečných materiálů, nepoužívejte v blízkosti hořlavých kapalin a výparů a těkavých látek, které 
společně s atmosférickým vzduchem vytvářejí výbušnou směs. 
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4. Dane Techniczne 
   Elektromotor        komutátorový, jednofázový 
Napětí, frekvence     230 V,  50 Hz 
Jmenovitý výkon motoru    1600 W 
Průtok vzduchu      45 l/s 
Objem nádrže vysavače     30 l 

Filtr Filtr  HEPA 
IP 

Třída ochrany 
Minimální/maximální zatížení zásuvky 
Hladina emitovaného akustického tlaku 
Hladina emitovaného akustického výkonu 

IPX4 

I 
300 W / 2000 W 
<70dB (A) 
<80dB (A)

5. Příprava k práci 
Vysavač umožňuje nasávání suchých i mokrých nečistot. 
Příprava zařízení k práci: 
Pozor: všechny níže popsané úkony provádějte při vypnutém napájení vysavače. 
Pozor: v případě vysávání mokrých nečistot je nutné vyjmout papírový sáček! 
1. Vytáhněte vysavač z obalu, sejměte kryt, vyjměte obsah z nádrže vysavače. 
2. Zkontrolujte, zda jsou v sadě všechny prvky zařízení v souladu s bodem 13 tohoto návodu. 
3. V případě práce s papírovým sáčkem je nutné na hrdlo, které se nachází uvnitř nádoby, nasadit  
papírový sáček. Zkontrolujte, zda gumové těsnění dobře naléhá na hrdlo. Pozor: sáček není dodáván se zařízením. 
4. Na koš filtru, který se nachází v dolní části krytu vysavače, nasaďte HEPA filtr (obr. B). Pokud  
budou vysávány velmi drobné nečistoty (např. sádrový prach), místo HEPA filtru nasaďte látkový filtr. Zkontrolujte, že 
těsnění těsně přiléhá ke krytu motoru.  
5. Zavřete poklop pomocí přezek a zkontrolujte, zda dolní část poklopu dobře naléhá na  
nádrž vysavače (obr. C, 1). 
6. Namontujte pružnou sací hadici na straně větší přípojky, zasuňte ji do otvoru přívodu vzduchu,  
který se nachází v korpusu vysavače (obr. C.2). 
7. Na koncovku hadice nasaďte příslušný nástavec (obr. C.3). 
Zařízení je připraveno k práci. 
 

6. Zapojení do sítě 
Před prvním zapnutím vysavače zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá hodnotě uvedené na jmenovitém štítku 
zařízení. Instalace napájení zařízení musí být provedena měděným kabelem s minimálním průřezem 1,5 mm, musí být 
vedena od pojistky ochrany osob s hodnotou 10 A a musí splňovat podmínky předpisů o bezpečnosti.  Elektrický kabel 
položte tak, aby během práce nebyl vystaven proříznutí, propálení nebo roztavení. Pravidelně kontrolujte technický stav 
napájecího kabelu. Netahejte za napájecí kabel. 
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7. Zapnutí zařízení 
  V krytu vysavače se nachází spínač. Spínač je černé barvy s průhledným krytem, má označení "I", který slouží ke 
spuštění zařízení, označení "O", slouží k zastavení, a označení "II", které slouží ke spuštění vysavače v režimu 
synchronizace. Režim synchronizace je popsán v kapitole 9 Použití zařízení. 
 

8. Použití zařízení 
 Vysavač je určen k práci v obytných a užitkových prostorech (dílny, garáže, atd.). Vysavač může pracovat "na 
sucho" i "na mokro". Vysavač je vybaven třemi druhy sacích nástavců: plochý (fot. D.1) pro úklid větších povrchů 
podlah, koberců, úzký (fot. D.2) pro vysávání úzkých a obtížně dostupných míst (např. rohy, štěrbiny, atd.) a nástavec s 
kartáčem (fot. D.3) pro odstraňování prachu. Při vysávání vody je nutné pamatovat, že zařízení je vybaveno ochranou 
proti průniku vody do motoru. V případě dosažení maximální hladiny vody v nádrži se zařízení automaticky vypne.     
 Vysavač je uzpůsoben ke spolupráci s bruskou na stěny. Pro využití vysavače za tímto účelem je nutné používat 
látkový filtr. Filtr se montuje pod poklop vysavače. POZOR: používání vysavače A063040 bez látkového filtru k vysávání 
prachu vznikajícího při broušení sádrového povrchu může způsobit poškození vysavače (ucpání motoru prachem)! 
Připojení dodatečného zařízení k vysavači 
Vysavač Pansam A063040 má dodatečnou zásuvku, do které lze připojit jiné elektrické zařízení. Zásuvka se nachází na 
krytu vysavače a je chráněna plastovým krytem. Maximální výkon zařízení připojeného do pracovní zásuvky: 2000 W, 
minimální 300 W. Po připojení vysavače do sítě lze při nastavení spínače do polohy "0" pracovat se zapojeným 
nástrojem bez zapnutí vysavače. 
Možná je také současná práce vysavače a připojeného nástroje. Vysavač s připojeným nástrojem může pracovat ve 
dvou režimech: 
1. Normální režim „I“ 
2. Synchronizovaný režim „II“ 
V režimu synchronizace (obr. E.2) vysavač nebude pracovat, dokud nebude zapnuto připojené zařízení. Po zapnutí 
zařízení se vysavač zapne cca po 5 sekundách. Po vypnutí zařízení bude vysavač pracovat ještě cca 5 sekund, odstraní 
zbytky nečistot ze sací hadice a následně se vypne. Funkce synchronizace je vhodná při práci, kdy je nezbytné současné 
odstraňování odpadu (např. při broušení sádrových povrchů, vrtání, řezání dřeva, broušení nebo hoblování dřeva, atd.). 
Použití klepače filtru (obr. F) 
Vysavač A063040 je vybaven klepačem filtru, který umožňuje čištění filtru bez nutnosti vypnutí vysavače. V případě 
značně nižšího výkonu sání je nutné: 
1. Zakrýt vstup sací hadice (např. dlaní) - obrázek 6, strana 6. 
2. Stisknout tlačítko klepání (10-15 krát), což vyčistí filtr - obrázek 7, strana 6. 
3. Pokračovat ve vysávání. 
V případě velmi velkého znečištění filtru nemusí výše uvedený postup přinést požadovaný výsledek. V takovém případě 
je nutné vysavač vypnout, vyprázdnit nádrž vysavače a vyčistit filtr, následně smontovat a pokračovat v práci. 
Navíc je vysavač vybaven pružnou hadicí s možností výměny koncovek, což umožňuje připojení prakticky jakéhokoliv 
nástroje (brusky na sádrové povrchy, brusky na beton, stolní a ruční pily, atd.). Způsob demontáže koncovky hadice 
prezentuje výkres G. Postup při výměně koncovky: 
1. Plochým, úzkým nástrojem (např. šroubovákem) zastrčte pojistku označenou jako 1. 
2. Energicky stáhněte koncovku z prstence s pojistkou (2). 
3. Nasaďte koncovku vysavače do nářadí tak, aby se otvory v koncovce překrývaly s pojistkou na prstenci (3). 
4. Dotlačte koncovku, dokud neuslyšíte cvaknutí pojistky. Zkontrolujte, zda je koncovka správně nasazena, a pojistky na 
obou stranách jsou zavřené (4). 
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10. Běžné obslužné činnosti 
POZOR: Níže popsané činnosti provádějte při vytažené zástrčce ze zásuvky. 
Čištění nádrže na prach 
Aby nedošlo k poškození vysavače, je nutné pravidelně odstraňovat nečistoty z nádrže na prach. Umístěte nádrž 

vysavače (se sejmutým krytem vysavače) nad sáčkem nebo nádobou na nečistoty a odstraňte její obsah. Znečištěnou 

vodu z vysavače vylévejte do kanalizace. 

Čištění papírového filtru 
Výstraha: Před zahájením níže popsaných činností zkontrolujte, zda je zařízení 

vypnuté: 

1. Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky. 

2. Uvolněte blokaci poklopu vysavače odtažením přezek z krytu vysavače. 

3. Sejměte poklop z nádrže vysavače. 

4. Opatrně, rovnoměrně vysuňte papírový filtr z krytu ventilu zabraňujícího nasátí vody. 

5. Vyčistěte filtr stlačeným vzduchem, vyklepejte zbytek nečistot. Pokud je to nutné, 

 opláchněte jej pod proudem vody (po důkladném vyčištění). 

5. Filtr nechte po vypláchnutí dobře uschnout (nezahřívejte, nesušte fénem, 

nevystavuje slunečnímu záření). 

6. Po vyschnutí filtr nasaďte na koš bezpečnostního ventilu. Věnujte pozornost správnému nasazení filtru. 

Náhradní díly a doplňkové příslušenství 
K vysavači lze dokoupit: 
A063002 - HEPA filtr 
A063031 - náhradní papírové sáčky 30l 3ks 
A065004 - sací hadice 5 m s redukcí 
A065003 - pěnový filtr 
A063033 - látkový filtr (bavlněný) pro práci se sádrovým prachem 

11. Samostatné odstranění závad 
PROBLÉM PŘÍČINA ŘEŠENÍ 

Zařízení se nezapne Napájecí kabel je špatně připojen Zastrčte zástrčku hlouběji do zásuvky, 

 nebo poškozen zkontrolujte napájecí kabel 

 V zásuvce není napětí Zkontrolujte napětí v zásuvce, 

  zkontrolujte, zda funguje pojistka 

 Poškozený vypínač Vyměňte vypínač za nový 

Motor se přehřívá Ucpané ventilační otvory Vyčistěte ventilační otvory 

Snížená sací síla Ucpaná pružná hadice nebo Odstraňte ucpávku 

 sací nástavec  
 Ucpaný kryt filtru nebo znečištěný filtr Zkontrolujte filtr, vyčistěte jej 

 Přeplněná nádrž Pravidelně odstraňujte nečistoty 

Motor se rozbíhá s obtížemi Zadřená ložiska  

Znečištěný motor ventilátoru 

 
Odevzdejte zařízení do servisu 

 

=. Kompletace zařízení, závěrečné poznámky 
Vysavač, 2. Sací hadice, 3. Prodlužovací díl; 4. Plochý sací nástavec, 5. Sací nástavec na prach, 
6. Úzký sací nástavec.  7.  Filtr 8. Papírový sáček (1 ks) 9. Látkový filtr 
 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 na poslední straně návodu k použití a v záručním listu. Přiložte záruční list vystavený dovozcem. Bez 
tohoto dokumentu nebude oprava provažována za záruční. 
 Po záruční době provádí opravy Centrální servis. Poškozený výrobek zašlete do servisu (náklady na dopravu hradí 
uživatel). 
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Informace pro uživatele o likvidaci elektrickych a 
elektronickych zařizeni 
(tyka se domacnosti) 
Prezentovany symbol umistěny na vyrobcich nebo k nim přiložene dokumentaci informuje, že 
spotřebovana elektricka a elektronicka zařizeni nelze likvidovat společně s komunalnim odpadem. Spravny 
postup v připadě likvidace, zpětneho využiti nebo recyklace komponentů spočiva v předani zařizeni do specializovaneho 
odběrneho bodu, 
kde bude přijato bezplatně. Informace o mistech odběru spotřebovaneho zařizeni poskytuji mistni uřady, např. na svych 
internetovych 
strankach. 
Spravnou likvidaci zařizeni chranime cenne zdroje a eliminujeme negativni vliv na zdravi a životni prostředi, ktere může byt 
ohroženo 
nespravnym nakladanim s odpady. 
Nespravna likvidace odpadů může byt trestana uloženim pokuty podle přislušnych mistnich předpisů. 
Uživatele v zemich Evropske unie 
V připadě nutnosti likvidace elektrickych a elektronickych zařizeni kontaktujte nejbližši prodejni misto nebo dodavatele, kteři 
Vam 
poskytnou doplňkove informace. 
Likvidace odpadů mimo Evropskou unii 
Tento symbol se tyka pouze zemi Evropske unie. 
V připadě potřeby likvidace tohoto vyrobku se obraťte na mistni uřady nebo prodejce za učelem ziskani informaci o 
spravnem způsobu 
likvidace.
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15. Přehled dílů k výkresu 
(kompletační výkres: J, str. 5) 

 

Číslo Název dílu Počet  Číslo Název dílu  Počet 

1 Vrut úchytu 1  25 Přívod vzduchu 1 

2 Úchyt 1  26 Hrdlo přívodu vzduchu 1 

3 Horní kryt 1  27 Šroub 2 

4 Vrut 4  28 Šroub 4 

5 Poklop motoru 1  29 Ovládací deska 1 

6 Pružina 1  30 Šroub 4 

7 Krycí deska 1  31 Dolní těsnění motoru 1 

8 Upevnění krytu 2  32 Motor 1 

9 Korpus motoru 1  33 Kryt přívodu vzduchu 1 

10 Bezpečnostní ventil 1  34 Těsnění motoru 1 

11 Koš ventilu 1  35 Gumový prstenec 1 

12 Šroub 4  36 Těsnění motoru 1 

13 Gumový prstenec 1  37 Úchyt kabelu 1 

14 Těsnění 1  38 Šroub 2 

15 Upevnění přezky 2  39 Úchyt 1 

16  40 Páka klepače filtru 1 

17  41 Tlačítko klepače filtru 1 

18  42 Šroub 4 

19 Podstava 1  43 Dodatečná el. zástrčka na nářadí 1 

20 Malé kolečko 2  44 Spínač 1 

21 Velké kolečko s upevněním 2  45 Kryt vypínače 1 

22  46 Šroub 2 

23  47 Napájecí kabel 1 

24     

 



 

 
CZ 

 

 

Razítko prodejce: 

 

 

 

 

Datum a podpis………………………. 

Katalogové číslo:  

 

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 24 měsíců od data nákupu obsaženého ve stávajícím 

dokumentu. Záruka je platná na celém území České 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. 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 kupujíc

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 

ZÁRUČNÍ LIST 
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ZÁZNAMY O PROVEDENÝCH OPRAVÁCH  

 

 
 

Datum 

nahlášení k 

opravě 

 
Datum 

provedení 

opravy 

 

Rozsah opravy, popis úkonů 

 
Podpis opraváře 
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