
 
 
 
Návod na obsluhu brúsneho stroja   
Podlahová brúska Neo 230   230V   Kat.číslo #74778  
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Vážený zákazník, 

Vybrali ste si Wolff brúsku na betón – správna voľba, 
pokiaľ ide o kvalitu a výkonnosť. 

Tento návod na obsluhu obsahuje dôležité pokyny pre 
prácu so strojom. 

 
Pozor! 
Prosíme čítajte tento návod na použitie 

pozorne a uistite sa, že ho čítali všetci používatelia 
predtým, ako začali prácovať so strojom. 
Oboznámenie sa s bezpečnostnými predpismi zabraňuje 
situáciám, ktoré môžu ohroziť zdravie a bezpečnosť a 
pomáha chrániť pred nesprávnym použitím stroja. 

Uistite sa pred spustením stroja, že ste schopný ho 
obsluhovať.  

Počas práce je už príliš neskoro! 

Nedovoľte osobám obsluhovať stroj ak neabsolvovali 
potrebné školenie na prácu s ním. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda 

Dôležité pokyny, týkajúce sa bezpečnosti a 
predchádzaniu škôd sú uvedené v tomto návode na 
obsluhu pomocou nasledovných symbolov. 

 

    Dôležité pokyny 

Noste ochranné okuliare 

Noste ochranu sluchu 

    Maska proti prachu 

Čítajte pokyny / poznámky 

Špeciálny odpad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozronenie na všeobecné nebezpečenstvo 
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1.0 Popis výrobku 
 

Dôležité časti stroja 

Číslovanie jednotlivých častí výrobku sa vzťahuje k 

obrázkom na strane 2. 

   

1 Štartovacia páka  

2 Upínacia páka, príchytkarukoväte  

3 Uzamykacia skrutka, nastavenie výšky rukoväte 

4 Motor  

5 Kryt 

6 Ovládanie rovinnosti, podvozok 

7 Podvozok 

8 Hviezdicovitá skrutka, nastavenie motora  

9 Upínacia skrutka, nastavenie motora  

10 Rukoväť  

11 Zástrčka  

12 Tlačidlo zapnutia 

13 Rukoväť  

14 Klapka, brúsenie okrajov 

15 Brúsny kotúč  

16 Diamantový segment  

17 Uzamykacia skrutka, kryt  

18 Odsávacia hubica, vysávač  

19 Držiak 

20 Hadica 

 

 

 

 

Popis funkcií 
Pred čítaním návodu na obsluhu si prosím pozrite 
obrázky na str. 2 a 3. 
 
Obmedzenie používania 
Brúsny stroj NEO je navrhnutý len pre odstraňovanie 
stierkovacích hmôt a zvyškov lepidiel z poteru alebo 
betónu. 

Akékoľvek iné použitie zariadenia sa považuje za 
nevhodné použitie. Uzin Utz AG neberie žiadnu 
zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym 
používaním. 

 Vyhlásenie zhody 
Prehlasujeme na našu vlastnú zodpovednosť, že tento 
výrobok je v zhode s nasledujúcimi normami alebo 
štandardizovanými dokumentmi: DIN EN 1037, EN ISO 
12100, DIN EN 60204-1, DIN EN 60745-1, v súlade s 
ustanoveniami smerníc: 2006/42/EC, 2004/108/EC, 
2006/95/EC. 

Dipl.-Ing. (FH) Dieter Hammel 
Authorised to issue this declaration and for the gathering of the 

technical documentation. 

 
WOLFF GmbH & Co. KG | D-74360 Ilsfeld | Ungerhalde 1  

 Technické údaje 
Napájanie ….. …................................................ 230V/50 Hz 
Spotreba energie .......................................... 2,0 kW 
Rýchlosť otáčania ......................................... 1500 ot./min. 
Šírka brúsenia....................................................... 230 mm 
Hmotnosť ............................................................. 45,2 kg 
Hadica....................................................................Ø 50 mm 

 
 
 
 
 

01.06.2014 , on behalf of 

A 
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Obsah dodávky: 
1 brúska na betón  NEO 230 
1 brúsny tanier pre 4 segmenty 
1 ochrana sluchu 
1 vodováha 
1 vrecko na náradie s náradím 
1 predlžovací kábel 10 m 
1 manuál 
1 zoznam náhradných dielov 

 

2.0 Bezpečnostné upozornenia  
2.1 Všeobecné bezpečnostné 
upozornenia pre elektrické zariadenie                   

Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a všetky 
inštrukcie.  
Nedodržanie varovaní a pokynov môže viesť k úrazu 
elektrickým prúdom, požiaru a / alebo k vážnemu 
zraneniu  
 
Uložte všetky varovania a pokyny pre budúce použitie. 
Pojem "elektrické zariadenie" v upozorneniach sa týka 
vášho elektrického zariadenia napájaného sieťovým 
káblom alebo elektrického zariadenia poháňaného 
akumulátorom (bez kábla). 

 

1) Bezpečnosť pracoviska  

a) Dbajte aby bol na na pracovisku poriadok a dobré 
osvetlenie. 

Znečistené alebo tmavé miesta môžu byť príčinou 
nehody. 

b) Nepoužívajte elektrické zariadenie vo výbušnom 
prostredí, ako ani v prítomnosti horľavých kvapalín, 
plynov alebo prachu. Elektrické zariadenia produkujú 
iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo plyny.  

c) Zabezpečte, aby boli deti a okolostojaci v bezpečnej 
vzdialenosti, keď je zariadenie v chode. 

d)  Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly.  

 

2) Elektrická bezpečnosť  

a) Zástrčky elektrického zariadenia musia vyhovovať 
zásuvkám. Nikdy neupravujte zástrčku žiadnym 

spôsobom. Nepoužívajte pre uzemnené elektrické 
zariadenia zástrčkové adaptéry.  

b) Nemodifikované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky 
znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom. 

c) Zabráňte dotyku s uzemnenými povrchmi, ako sú rúry, 
radiátory, rozvádzače a chladničky. 

d) Existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom, ak je 
vaše telo uzemnené.  

d) Vniknutie vody do elektrického náradia zvýšuje riziko 
úrazu elektrickým prúdom. 

e) Nepoškodzujte kábel. Nikdy nepoužívajte kábel na 
prenášanie, ťahanie alebo odpojenie elektrického 
náradia. Uchovávajte mimo tepla, oleja, ostrých hrán a 
pohyblivých častí. 
Poškodené alebo zapletené káble zvyšujú riziko úrazu 
elektrickým prúdom. 

f) Keď používate elektrické zariadenie vonku, použite 
predlžovací kábel vhodný pre vonkajšie použitie.  

Použitie kábla vhodného pre vonkajšie použitie znižuje 
riziko elektrického šoku. 

Ak je práca s elektrickým náradím vo vlhkom prostredí 
nevyhnutná, použite zariadenie s ochranou proti 
reziduálneému prúdu (RCD). 

Použitie RCD znižuje riziko zasiahnutia elektrickým 
prúdom.  

3) Osobná bezpečnosť 

Dbajte na bezpečnosť, dávajte pozor na to, čo robíte, 
a používajte elektrické zariadenie rozumne. 
Nepoužívajte elektrické zariadenie, ak ste unavení 
alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. 
Okamih nepozornosti pri obsluhe elektrického 
zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie. 

a) Používajte osobné ochranné prostriedky. Vždy 
používajte ochranné okuliare.  

Správne používané ochranné prostriedky ako 
respirátor, protišmyková bezpečnostná obuv a 
ochrana sluchu znižujú možnosť zranenia osôb.  

 Zabráňte neúmyselnému spusteniu. Uistite sa, že 

prepínač je v polohe vypnutia pred pripojením k zdroju 
napájania a / alebo akumulátoru, pri zdvíhaní alebo 
prenášaní nástroja. 
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Prenášanie elektrického zariadenia s prstom na 
zapínacom tlačidle alebo pripojenie elektrického 
zariadenia, ktoré má vypínač v polohe zapnuté môže 
spôsobiť nehodu.  

b) Odstráňte všetky nastavovacie a francúzske kľúče 
pred zapnutím stroja. 

Nastavovací kľúč, alebo iný kľúč upevnený na 
elektrickej otočnej časti elektrického zariadenia môže 
spôsobiť zranenie osôb. 

c) Zachovajte správny pracovný postoj a rovnováhu. 
To umožňuje lepšiu kontrolu nad zariadením v 
neočakávaných situáciách.  
 

d) Používajte správne oblečenie. Nenoste voľné šaty 
alebo šperky. 
Držte vlasy, šaty a rukavice v dostatočnej vzdialenosti 
od pohyblivých častí stroja. 
Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť do 
pohyblivých častí stroja.  
 

g) Ak sú pripojené zariadenia na odsávanie a zber 
prachu, uistite sa či sú správne pripojené a používané. 
Použitie odsávania prachu môže znížiť nebezpečenstvo 
sposobené v dôsledku prachu. 
 

4)  Elektrické zariadenie - použitie a 
starostlivosť  
 
a)  Nepreťažujte elektrické zariadenie. Použite správne 

zariadenie pre svoju realizáciu. 
  
Správne elektrické zriadenie bude robiť svoju prácu 
lepšie a bezpečnejšie pri použití na účel, pre ktorý bolo 
navrhnuté. 

 
b) Nepoužívajte elektrické zariadenie, ak sa nedá zapínať 

a vypínať pomocou spínača 

Akékoľvek elektrické zariadenie, ktoré nie je možné 
ovládať pomocou spínača je nebezpečné a musí byť 
opravené. 
 

c) Pred vykonaním akýchkoľvek úprav, pri výmene 
príslušenstva alebo odkladaní elektrického zariadenia 
oodpojte zástrčku zo zásuvky elektrickej siete a / alebo 
akumulátora. 
Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú 
riziko náhodného spustenia zariadenie 

d) Nečinné elektrické zariadenie skladujte mimo dosahu 
detí a neumožňujte osobám, ktoré nie sú oboznámené 
s náradím, ani s týmito pokynmi, aby ho používali. 
Elektrické zariadenie je nebezpečné v rukách 
nezaškolených používateľov. 
 

e) Údržba elektrického zariadenia. Skontrolujte správne 
nastavenie a spojenie pohyblivých častí, poškodenie 
niektorého z dielov a všetky ostatné úpravy, ktoré by 
mohli ovplyvniť činnosť elektrického zariadenie. 
Ak je elektrické zariadenie poškodené, pred použitím ho 
dajte opraviť. Mnoho nehôd spôsobuje nedostatočne 
udržiavané elektrické náradie. 
 

f) Udržujte brúsne časti ostré a čisté. 
Pri správne udržiavaných brúsnych komponentoch s 
ostrými hranami je menšia pravdepodobnosť, že sa 
zaseknú a tiež budú ľahšie ovládateľné. 

g) Používajte elektrické zariadenie, príslušenstvo, 
nástroje atď. v súlade s týmito pokynmi, berúc do 
úvahy pracovné podmienky a prácu, ktorá sa má 
vykonať. 
Použitie elektrického zariadenia na činnosti, ktoré sú iné 
než na aké je určené, môže viesť k nebezpečnej situácii. 

 
5) Servis 

a) Elektrické zariadenie dajte servisovať len 
kvalifikovaným osobám, používajte iba originálne 
náhradné diely. 
Takto zabezpečíte, že sa zachová bezpečnosť 
elektrického zariadenia. 

 

2.2 Špecifické bezpečnostné  upozornenia 
pre stroj 

 

Bezpečnostné upozornenia pre brúsny stroj 

Čítajte všetky bezpečnostné upozornenia, 
pokyny, ilustrácie a špecifikácie, dodané s 
týmto elektrickým zariadením.  

Nedodržanie všetkých pokynov uvedených nižšie môže 
spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar a / alebo vážne 
zranenia 
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►Noste osobné ochranné prostriedky. V 

závislosti od použitia, používajte bezpečnostný 
štít alebo ochranné okuliare. Ak treba noste 
respirátor, ochranu sluchu a rukavice.  

Ochrana očí musí byť schopná zastaviť lietajúce 
úlomky, ktoré sa uvoľnia pri brúsení. 

Respirátor musí byť schopný filtrovať prachové 
čiastočky, ktoré vznikajú pri brúsení. 

Dlhšie zaťaženie vyššou intenzitou hluku môže spôsobiť 
poškodenie sluchu.  

►Zabezpečte, aby okolostojaci boli v dostatočnej 
vzdialenosti od miesta výkonu práce. Ktokoľvek 
vstúpi na miesto výkonu práce, musí mať osobné 
ochranné prostriedky.  

Úlomky obrobkov alebo poškodeného príslušenstva 
môžu odletieť a spôsobiť zranenie aj mimo aktuálneho 
miesta výkonu práce. 

►Umiestnite šnúru mimo rotujúceho príslušenstva.  

Ak stratíte kontrolu nad elektrickým zariadením, môže 
dôjsť k prerezaniu alebo zachyteniu napájacieho kábla 
a vaša ruka alebo rameno môžu byť ťahané do 
rotujúceho príslušenstva.  

Nedodržanie všetkých pokynov uvedených nižšie môže 
spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar a / alebo 
vážne zranenie.   
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Noste bezpečnostné okuliare  
 
 
►Pomocou vhodných detektorov zistite, či sa v 

pracovnom priestore nenachádzajú sieťové rozvody, 
alebo požiadajte o pomoc zodpovedajúce miestne 
spoločnosti. 
Kontakt s elektrickými vedeniami môže viesť k požiaru a 
úrazu elektrickým prúdom. Poškodenie plynovodu môže 
viesť k výbuchu. Prerazenie vodovodného potrubia 
spôsobí poškodenie majetku alebo môže spôsobiť zásah 
elektrickým prúdom. 

►Pri práci s poterom používajte odsávanie prachu. 
Vysávač musí byť schválený na odsávanie kamenného 
prachu. 

Používanie tohto zariadenia znižuje nebezpečenstvo 
súvisiace s prachom. 

►Pri práci držte zariadenie vždy pevne oboma rukam a 
udržiavajte bezpečný postoj. 
Pre väčšiu bezpečnosť sa odporúča držať pri práci 
zariadenie oboma rukami. 

►Nikdy nepoužívajte stroj s poškodeným káblom. 
Nedotýkajte sa poškodeného kábla a vytiahnite 
sieťovú zástrčku ak sa kábel poškodí počas práce. 
Poškodené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým 
prúdom. 

 
A-hodnotenie úrovne tlaku zvuku stroja je v norme 

 Úroveň tlaku zvuku ..................... 68,2 dB(A) 

 Úroveň sily zvuku........................ 79,2 dB(A)   

   Miera chyby ................................ K=dB    +/- 1,5 dB 

Warnung          Používajte chrániče sluchu! 
 

Celkové hodnoty vibrácií 
(vektorový súčet troch smerov) určený podľa EN 60745: 
 
    Úroveň emisií vibrácií ............ ah = 3,0 m / s2 
    Miera chyby ............................ K = +/- 1,5 m / s2 

Úroveň emisií vibrácií uvedená v tomto informačnom 
liste bola meraná v súlade so štandardizovanou 

skúškou uvedenou v norme EN 60745 a môže sa 
použiť na porovnanie jedného zariadenia s druhým. 
 

Môže sa použiť na predbežné posúdenie vibračného 
zaťaženia. 

Deklarovaná úroveň emisií vibrácií charakterizuje 
hlavné použitie stroja. Ak sa však stroj používa pre 
rôzne účely, s rôznym príslušenstvom alebo s 
nedostatočnou údržbou, môže sa emisia vibrácií líšiť. 
To môže výrazne zvýšiť úroveň expozície počas celej 
pracovnej doby. 
Pri odhade úrovne vystavenia vibráciám by sa mali brať 
do úvahy aj časy, keď je stroj vypnutý alebo keď beží, 
ale v skutočnosti sa nevykonáva žiadna práca. To môže 
významne znížiť úroveň expozície počas celého 
pracovného obdobia. 
Ďalšie identifikované bezpečnostné opatrenia na 
ochranu obsluhy pred účinkami vibrácií zahŕňajú: 
pravidelná udržba stroja a príslušenstva, udržiavanie 
teplých rúk, systém pracovných postupov. 

 

3.0 Údržba 
 

3.1  Transportná / skladacia rukoväť (B) 
► Rukoväť stroja sa môže počas prepravy zložiť. 
Odskrutkujte upínaciu páčku upevňovača rukoväte (2), 
aby ste zložili rukoväť na prepravu. 
►Môžete použiť držiak (19) 

3.2 Montážne segmenty (C) 
►Informácie o rýchlej výmene brúsnych segmentov. 
- Brúsne segmenty sa vkladajú do drážky a zaklínia sa      
smerom von miernym nárazom (gumené kladivo). 
- Pri brúsení odstredivá sila zatlačí brúsne segmenty 
smerom von. 
- Ak chcete nahradiť opotrebované segmenty, mierne na 
ne udrite smerom dovnútra kladivom. 
Segmenty je takto možné jednoducho uvoľniť. 
 
3.3 Odporúčané segmenty (D) 
► ES segment: Na brúsenie poteru 
Na brúsenie a odstraňovanie sintrovaných vrstiev poteru 

2.3 Dodatočné bezpečnostné upozornenia          Informácie o hluku/vibráciách  
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a na odstránenie tenkých vrstiev farby na mäkkých 
minerálnych podkladoch. 
Diamantový segment ES, zrnitosť 20  # 56306 
Diamantový segment ES, zrnitosť 40  # 56308 
Diamantový segment ES, zrnitosť 60   # 56309 
 
►PCD segment                                           #48028 
Pre agresívne odstraňovanie PU povlakov, stierok 
a lepidiel na dlažby (pre hrubé lepiace vrstvy). 

 

►BT segment: Na prípravu betónových podkladov 
Na brúsenie betónu, povlakov, pevne držiacich hmôt a 
odstraňovanie tenkých náterových vrstiev na tvrdých 
podkladoch. 
 
Diamantový segment BT, zrnitosť 20  # 48038 
Diamantový segment BT, zrnitosť 40  # 48041 
Diamantový segment BT, zrnitosť 60  # 56303 

 

►PCD segment s drťou                     #48036 
Na odstraňovanie tenkých vrstiev epoxidovej živice, 
farby, syntetickej živice, PU a disperzného lepidla. Veľmi 
vhodný na odstránenie zvyškov filcových a dvojitých 
textilných. (Len pre tvrdé podklady.) 
 

3.4   Nastavenie rovinnosti/ podvozku (E) 
 

► Keď sú pripevnené segmenty brúsenia / frézovania  
stroj musí stáť horizontálne.  

 
Na tento účel sa môže podvozok (7) prestaviť pomocou 
predĺžených otvorov na regulátore rovinnosti. 
 

Ak sa brúsne segmenty opotrebujú, zariadenie sa môže 
opäť nastaviť pomocou regulátora rovinnosti (6) a 
znova nastaviť do vodorovnej polohy. 
Pozíciu je možné skontrolovať pomocou zabudovanej 
vodováhy. 
 

3.5  Odsávanie prachu 

► Prach z materiálov, ako sú nátery obsahujúce 
olovo, niektoré typy dreva, minerály a kov môžu byť 
škodlivé pre zdravie. Dotyk alebo vdýchnutie prachu 
môže spôsobiť alergické reakcie a / alebo viesť k 
respiračným infekciám užívateľa alebo okolostojacich 
osôb. 
Určitý druh prachu, ako napríklad dubový alebo bukový 

prach, sa považujú za karcinogénne, najmä v súvislosti s 
prísadami na ošetrovanie dreva (chróman, konzervačný 
prostriedok na drevo). Materiály obsahujúce azbest 
smú spracovávať iba špeciálne vyškolení pracovníci.. 
- Ak je to možné, použite odsávanie prachu. 
- Zabezpečte dobré vetranie pracovného priestoru. 
- Odporúča sa používanie respirátora triedy P2 filter. 
Dodržujte príslušné predpisy vo vašej krajine pre 
spracovanie materiálov. 
Vysávač musí byť schválený na odsávanie kamenného 
prachu. WOLFF odporúča: 

     Vysávač VACUCLEAN #21014 

      Zasuňte hadicu vysávača do adaptéra stroja  (18). 

 

4.0 Použitie 
 

Začiatok práce 

►Dodržujte správne sieťové napätie! Napätie zdroja musí 
zodpovedať napätiu uvedenému na typovom štítku 
zariadenia. Elektrické náradie označené 230 V sa môže 
prevádzkovať tiež s 220 V. 

4.1 Nastavenie výšky rukoväte (F) 

►Nastavenie výšky rukoväte (3) sa používa na 
nastavenie pohodlnej pracovnej výšky.  
Potiahnutím nastavovacieho kolíka (3) sa môže výška / 
uhol nastaviť v 5 stupňoch. 

4.2 Zapnutie / vypnutie – spôsob použitia (G) 

1. Nastavte rukoväť do správnej pracovnej pozície (3). 
(F) 

2. Nakloňte stroj (G) aby ste predišli 
nekontrolovanému vytváraniu rýh 

3. Podržte stlačené bezpečnostné tlačidlo (12) 
4. Switch on the machine with one of the two 

leversSpusťte stroj jednou z dvoch páčiek, 
umiestnených na spodnej strane rukoväte (1) 

5. Uvoľnite tlačidlo (12) (G)  
6. Opatrne spustite stroj opäť do pracovnej polohy. 
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4.3  Otáčanie motora (H) 

►Pre optimálnu prácu pri krajoch je možné otočiť motor 
vpravo alebo vľavo. 

 Uvoľnite hviezdicovitú skrutku v dolnej časti rukoväte 
(8). Uvoľnite upínaciu skrutku  (9) a otočte motor na 
potrebnú stranu. 
Zatiahnite hviezdicovitú skrutku (8) opätovne 
pritiahnite upínaciu skrutku (9). Otočte kryt (5) do 
zodpovedajúcej polohy tak, že posuvná klapka (14) sa 
nachádza na kraji (pozri bod 5). 

(H) Poloha a pre brúsenie plochy, polohy b/c 
vpravo/vľavo pri  brúsení okrajov 

4.4  Posuvná klapka / pre prácu pri stene (I) 

►Pre uľahčenie práce pri san a kryte nachádza posuvná 
klapka (14).  

Počas práce pri krajoch musí byť klapka (14) otočená 
podľa bodu 4.3 správnym smerom. Klapku je možné 
posunúť dopredu po uvoľnení oboch upínacích 
skrutiek. 

Toto umožňuje, aby nebol okraj steny poškodzovaný 
brúsením. 
 

5.0 Ukončenie práce  
 

►Po ukončení práce a opustení stroja, je nutné hlavnú 
zástrčku vytiahnuť zo zdroja.  

 

6.0 Údržba a servis

 

Údržba a čistenie 

►Pred akoukoľvek prácou na stroji  ho vypnite od 
zdroja prúdu. 

►Pre bezpečnú a správnu prácu udržiavajte stroj a 
vetracie otvory vždy čisté. 

Následne je treba zariadenie odovzdať autorizovanému 
servisnému technikovi. 

Ak by stroj zlyhal napriek testovaniu pri výrobe, je 
nutné ho odniesť do autorizovaného záručného 
strediska Wolff. 

Pri každej korešpondencii a objednávke náhradných 
dielov vždy uveďte 10-miestne číslo výrobku 
špecifikované na typovom štítku stroja. 

7.0 Riešenie problémy 

Problém           Pravdepodobná príčina         Odstránenie 
Stroj neštartuje               Napájanie 

                     Odpojená sacia 
                           hadica, poškodený 

                              kábel alebo zástrčka 

Dajte stroj do servisu 
kvalifikovanému 
elektrikárovi, resp. 
vymeňte diely 

Stroj neštartuje                 Stroj je preťažený Nakloňte stroj 
pomocou 
transportných 
kolies. Kotúč je 
uvoľnený. 
Naštartujte stroj a 
pomaly ho položte na 
zem. 

8.0 Informácie o likvidáciii 

 

 
Likvidácia  
Stroj, príslušenstvo a obal by mali byť triedené s cieľom 
recyklácie šetrnej k životnému prostrediu. 

Len pre krajiny EC:  
Nevyhadzujte do domového odpadu! 
Podľa európskej smernice 2002/96/EC 
pre likvidáciu elektrického a 
elektronického odpadu, 

    implementovanej do národného práva, 
    nepoužiteľné elektrické zariadenie je 
    osobitným odpadom a musí byť  
    likvidované spôsobom šetrným k 
    životnému prostrediu 
Zmeny vyhradené bez upozornenia. 
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Záruka 
Záručná doba na stroje Wolff je rok od dodávky/predaja 
zákazníkovi, pokiaľ sa podľa miestnych právnych predpisov 
neuplatňuje iná lehota. 

Pri reklamácii v záručnej dobe je nutné predložiť faktúru 
a/alebo musí byť predložený doklad o kúpe. 

Všetky opravy, na ktoré sa vzťahuje záruka, musia byť 
vykonané servisnou firmou, odporučenou spoločnosťou 
Wolff. Opravy vykonávané zákazníkom a / alebo nesprávne, 
vedú automaticky k zrušeniu záručných nárokov. To isté 
platí pre nesprávnu prevádzku a / alebo použitie. 

Výmena dielov, príslušenstva a iné zmeny na strojoch 
Wolff. 
Stroje Wolff poskytujú užívateľom vysoký stupeň 
bezpečnosti a spoľahlivosti. Aby ste to zachovali, nesmie sa 
stav vášho zariadenia Wolff líšiť od stavu, v ktorom bol 
výrobok dodaný z výroby, pri dodržaní nasledujúcich 
pravidiel. Tieto pravidlá sa vzťahujú na výmenu dielov, 
pridanie príslušenstva a iné technické zmeny. 
 

❐ Všetky práce vykonávané na vašom stroji Wolff 
musia byť vykonávané výlučne odbornoým servisom, 
ktorý má vhodne vyškolený a skúsený personál a 
potrebné pracovné náradie. Preto odporúčame 
autorizovaný servis Wolff. 

 ❐ V prípade, že sú súčasti zámerne vymenené, 
zámerne sa pridá príslušenstvo alebo sa zámerne 
vykonajú iné technické zmeny, zákazník musí pred 
začatím práce vždy upozorniť  autorizovanú servisnú 
firmu Wolff alebo výrobcu. 

❐    Naliehavo odporúčame používať originálne náhradné 
diely Wolff a originálne príslušenstvo značky Wolff, 
ktoré boli overené výrobcom. Tieto náhradné diely a 
príslušenstvo je možné zakúpiť u vašej autorizovanej 
servisnej firmy Wolff, ktorá vám náhradné diely tiež 
odborne namontuje. 
Originálne náhradné diely Wolff a príslušenstvo 
značky Wolff boli špeciálne testované na ich 
bezpečnosť a vhodnosť pre stroje Wolff.  

Nemôžeme dostatočne posúdiť bezpečnosť a 
vhodnosť náhradných dielov a príslušenstva, ktoré 
nie sú originálnymi dielmi značky Wolff, a preto za ne 
nie sme schopní sa zaručiť. 

❐ Pre zachovanie prevádzkovej spoľahlivosti a 
zabránenie poškodeniu v prípade technických zmien 
- akéhokoľvek druhu - musia byť v každom prípade 
dodržané naše technické pokyny. Ak máte akékoľvek 
otázky týkajúce sa vášho zariadenia Wolff, 
kedykoľvek nás kontaktujte 

Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za škody 
spôsobené nevhodnou prácou a / alebo 
porušením vyššie uvedených podmienok. 


