Pozor, veľmi ostrá čepeľ
Rezačka vinylov Wolff RESIGN CUTTER WO 630

kat.číslo #72663

Varovanie: Zanedbanie týchto pravidiel môže viesť k vážnemu zraneniu!
Používanie zariadenie s rešpektom a opatrnosťou značne zníži možnosť
poranenia.

Bezpečnostné pravidlá pre používanie rezačky podlahovín.
1. Prečítajte si tieto pravidlá a presvedčte sa, že ste im porozumeli predtým ako začnete
s rezačkou pracovať.
2. Pokiaľ nie ste dôkladne oboznámení s prácou s rezačkou podlahovín, požiadajte o radu
kvalifikovaného inštruktora.
3. Buďte ostražití! Nepoužívajte zariadenie pod vplyvom liekov, alkoholu alebo drog.
4. Vždy noste schválenú bezpečnostnú ochranu očí s bočným krytom.
5. Udržujte pracovný priestor bez nečistôt.
6. Zabezpečte aby boli deti a neautorizované osoby v bezpečnej vzdialenosti od rezačky
podlahovín.
7. Uistite sa, že je nástroj zabezpečený. Pracujte len na bezpečnom podklade alebo pevnom
stojane.
8. Používajte len vhodné náradie.
9. Udržujte čepeľ v ostrom stave. Tupá čepeľ nebude pracovať správne.
10. Pri práci alebo transporte udržujte ruky v bezpečnej vzdialenosti od čepele.
11. Neupravujte tento nástroj ani ho nepoužívajte na iné účely ako je určený. Rezačka je presne
zostavená a výsledkom akéhokoľvek zásahu, ktorý nie je popísaný v tomto návode, môže byť
vznik nebezpečných podmienok.
12. Udržujte rezačku vždy v dobrom stave. Čepeľ musí byť vždy ostrá a čistá. Postupujte podľa
inštrukcií na mazanie a výmenu jednotlivých častí.
13. Používajte len odporúčané doplnky. Používanie nevhodných súčiastok môže byť nebezpečné
a spôsobiť zranenie.
14. Nenechávajte nikdy rezačku podlahovín bez dozoru. Zabezpečte držadlo bezpečnostnou
retiazkou, keď sa náradie nepoužíva.
15. Varovanie: Prach, vznikajúci pri rezaní dreva, drevených vlákien a/alebo PVC podlahovín
môže poškodiť vaše zdravie.

Zostavenie zariadenia
Inštalácia zariadenia 1: Potiahnite uzamykací kolík
na hliníkovej páke a zasuňte spodnú časť podľa
obrázku.
Varovanie: Nikdy neklaďte prsty oproti ostrému
koncu noža.

Inštalácia zariadenia 2: Potlačte páku nadol
a potom vytiahnite uzamykacie kolíky z bočného
rámu ako ukazuje obrázok

Rezanie
Príprava rezania: Nastavte uhol na uhlovom
príložníku a vytiahnite páku na potrebnú dĺžku.

Varovanie: Nikdy neklaďte prsty oproti ostrému
koncu noža.

Priame rezanie: Vložte podlahovinu medzi ostrie
noža a základňu s uhlovým príložníkom ako
ukazuje obrázok, pridržte materiál chodidlom
a pohybom páky nadol vykonajte rez.

45° rezanie: Nastavte uhol na uhlovom príložníku
na 45°. Vložte podlahovinu medzi ostrie noža
a základňu oproti uhlovému príložníku ako je
znázornené na obrázku a pohybom páky nadol
urobte rez.

Ostrenie noža: Po odrezaní určitého množstva
podlahoviny sa na ostrí noža môže objaviť mierne
zdrsnenie alebo drobné trhlinky, ktoré sú normálnym
javom. Použite vhodný brúsny kameň a niekoľkokrát
nim prejdite po ostrí, kým neodstránite drobné
zdrsnenia po celej dĺžke. Kým je takýmto spôsobom
možné ostrie noža nabrúsiť, nôž netreba meniť.

Výmena noža: Použite priložený imbusový kľúč
k uvoľneniu deviatich skrutiek, následne uchopte nôž za
obidva konce a opatrne ho vyberte z držiaka.
Poznámka: Plochou stranou položte nôž na stôl.

Transport: Prichyťte háčik na konci retiazky o krúžok
na páke a preneste podľa obrázku.

