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ODSÁVACÍ SYSTÉM

CZ

Blahopøejeme Vám!



Rozhodli jste se pro náøadí firmy DEWALT. Léta
zkueností, dokonalý vývoj a nepøetritý
inovaèní proces dìlá z firmy DEWALT právem
spolehlivého partnera pro vechny uivatele
profesionálního náøadí.

(V)
(N)
(mm)
(mm)
(mm)
(l/min)
(s)
(kg)

Sbìraè neèistot
Poèet otvorù
6 x 30 mm
8 x 30 mm
12 x 50 mm
ivotnost prachového filtru
Pojistky:

Vá odsávací systém D25300D byl
zkonstruován k odsávání prachu bìhem práce
s vaím výkonným vrtacím kladivem.
Toto pøísluenství je vhodné k pouití
s následujícími modely: D25303, D25304.
1 Hlava odsávaèe neèistot
2 Prachový kartáè
3 Svorka hloubkové zaráky
4 Délková zaráka
5 Uvolòovací tlaèítko
6 Ostatní èást náøadí
7 Sbìraè neèistot

D25300D
230
60
105
102
16
500
2
1,5

Elektrická bezpeènost
Elektrický motor je konstruován pouze pro jednu
úroveò elektrického napìtí.

133
75
20
> 100

Vae náøadí D E WALT je opatøeno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335.

Montá a seøízení

náøadí 230 V 10 A

Pøed provedením montáe a seøízením
vdy náøadí odpojte od elektrické sítì.

V tomto návodu jsou pouité následující
symboly:

Upevnìní odsávaèe neèistot (obr. B)

Oznaèuje nebezpeèí poranìní,
ohroení ivota nebo moné pokození
náøadí následkem nedodrení pokynù
uvedených v tomto návodì.



Oznaèuje nebezpeèí úrazu elektrickým
proudem.


Nebezpeèí vzniku poáru.



Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Odsávací systém
2 Prachové kartáèe
1 Instruktání pøíruèka
1 Schematický nákres


Jetì pøed zapoèetím vlastní práce s náøadím
si dùkladnì pøeètìte návod k pouití.

Popis (obr. A)

Technické údaje
Napìtí
Pøítlak
Maximální zdvih
Max. hloubka vrtu
Max. prùmìr vrtání
Savost
Vypínací prodleva
Hmotnost

D25300D




Zkontrolujte, jestli nedolo v prùbìhu
pøepravy k pokození náøadí, dílù nebo
pøísluenství.

Pøed upevnìním odsávaèe si náøadí
pøipravte podle následujících bodù:
- Vyjmìte vrták, pokud je vloen
- Sejmìte hloubkovou zaráku z boèní
rukojeti (8). Boèní rukoje nesundávejte!
- Pøepínaè volby reimu (9) nastavte do
polohy vrtání s pøíklepem.
Slícujte okraje náøadí s odsávaèem neèistot
podle obrázku.
Odsávací systém zasuòte do náøadí, dejte
pozor, aby byly kontakty (10) zasunuty do
otvorù (11) umístìných na spodní stranì
náøadí.
Pøitlaète odsávací systém k náøadí tak, aby
plnì zapadnul.
Odsávací systém je moné vysunout
z náøadí stiskem uvolòovacího tlaèítka a
jeho vysunutím.
Odsávací systém nepøipojujte, pokud
je náøadí v chodu.
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Nastavení hloubkového dorazu (obr. C)

Vrtání s pøíklepem (obr. F)















Vlote potøebný vrták.
Stlaète hloubkovou zaráku (3) a pøesuòte
ji smìrem k hlavì (1). Zaráku uvolnìte.
Stlaète délkovou zaráku (4) a odsuòte ji
smìrem od hlavy (1). Zaráku uvolnìte.
Náøadí s pøipojeným odsávaèem neèistot
drte hlavou (1) opøenou o zeï.
Pøitlaète hlavu ke zdi tak, aby se hrot vrtáku
dotknul vrtaného povrchu.
Stlaète délkovou zaráku (4) a pøisuòte ji
smìrem k hlavì (1) co nejblíe to bude
moné. Zaráku uvolnìte.
Smontované náøadí mírnì odtáhnìte ode
zdi a dejte pozor, aby se pruinový
mechanismus naráz neuvolnil.




Vyprázdnìní sbìraèe neèistot (obr. E)
Sbìraè neèistot (7) by mìl být vyprázdnìn po
kadých 10 minutách práce.
 Podle výe uvedeného postupu sejmìte
sbìraè neèistot.
 Nádobu vysypte. Lehce protøepejte nebo
mírnì s ní klepnìte tak, aby se z filtru
odstranily neèistoty.
 Podle výe uvedeného postupu sbìraè
neèistot nasaïte zpìt.

Nastavení hloubky vrtání (obr. D)


Stlaète hloubkovou zaráku (3) a pøesuòte
ji na poadovanou hloubku vrtání. Zaráku
uvolnìte.

Vyjmutí a nasazení sbìraèe neèistot
(obr. E)

Údrba

Vyjmutí
 Stlaète dvì uvolòovací tlaèítka (12) a
sbìraè neèistot (7) vysuòte ze základního
dílu pøísluenství.

Elektrické náøadí DEWALT bylo vyrobeno tak,
aby mìlo dlouhou ivotnost spoleènì
s minimálními nároky na údrbu. Pøedpokladem
dlouhodobé bezproblémové funkce náøadí je
jeho pravidelné èistìní.
 Po kadých 100 - 120 cyklech pouití
vymìòte ve sbìraèi neèistot filtr.

Nasazení
 Podle obrázku slícujte sbìraè neèistot se
základním dílem pøísluenství.
 Pøitlaète sbìraè neèistot k základnímu dílu
pøísluenství tak, aby plnì zapadnul.

Pouívejte výhradnì originální náhradní
díly firmy DEWALT.

Návod k pouití

Výmìna prachového kartáèe (obr. G)

Pøi práci vdy dodrujte bezpeènostní
pokyny a platné pøedpisy.

Po 40 provozních hodinách je prachový kartáè
opotøebený a musí být vymìnìn.
 Sejmìte kruhovou svorku (13) pomocí
dvojice kletí.
 Vymìòte prachový kartáè (2).
 Nasaïte kruhovou svorku.

Seznamte se s návodem k pouití
pøístroje, který bude pouit s tímto
odsávaèem neèistot.
Zapnutí a vypnutí



Nastavte si délku vrtáku.
Nastavte si hloubku vrtání.
Udìlejte si znaèku, kde bude otvor vyvrtán.
Umístìte hrot vrtáku na znaèku a spuste
vrtaèku.
Neustále drte náøadí pevnì obìma rukama
a zaujmìte pevný postoj. Náøadí pouívejte
vdy s øádnì namontovanou boèní rukojetí.
Po skonèení práce a pøed vytáhnutím kabelu
ze síové zástrèky náøadí vdy vypnìte.

Zapnìte náøadí, odsávací systém bude
automaticky sputìn.
Vypnìte náøadí, odsávací systém bude
automaticky vypnut.

Mazání
Náøadí nepotøebuje ádné dalí mazaní.

Elektronická prodleva vypnutí
 Po vypnutí náøadí zùstane odsávací systém
po nìkolik vteøin v chodu, aby odsál èásteèky
prachu zachycené ve vnitøních èástech a
tyto shromádil ve sbìraèi neèistot.

Èistìní
Dbejte na to, aby vìtrací otvory byly stále volné
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a prùchodné a kryt pøístroje pravidelnì èistìte
mìkkým hadøíkem.




Èistìní prachového filtru (obr. E)
V prùbìhu intenzivního pouívání se prachový
filtr zanáí neèistotami. Pokud je filtr opotøebený,
musí být vymìnìn.
 Pravidelnì filtr èistìte pomocí nízkotlakého
proudu vzduchu.

Oprava nebyla provádìna neoprávnìnou
osobou.
Byl pøedloen originální doklad o zakoupení
výrobku.

Tato záruka je nabízena jako doplnìk ve
prospìch zákazníka. V ádném pøípadì
neovlivní jeho zákonná záruèní práva vùèi
dodavateli pøístroje.
Místo Vaeho nejbliího obchodníka nebo Vaí
servisní dílny se dozvíte na pøísluném
telefonním èísle uvedeném na zadní stranì
návodu k pouití. Pøehled servisních dílen firmy
DEWALT a dalí informace naleznete také na
internetu: www.2helpU.com.

Proud vzduchu nemiøte pøímo na filtr,
jeliko by se tento mohl pokodit.

Nepotøebné náøadí a ochrana
ivotního prostøedí
Vrate vae náøadí kterékoliv
autorizované servisní poboèce
DEWALT, kde bude shromádìno a
s ohledem na ivotní prostøedí
zlikvidováno.

Prohláení o shodì v rámci EU

D25300D
Spoleènost DEWALT prohlauje, e tyto výrobky
vyhovují následujícím smìrnicím a normám: 98/
37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 60335,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 a
EN 61000-3-3.

ZÁRUKA
30 DENNÍ ZÁRUKA S MONOSTÍ VRÁCENÍ
PENÌZ
Pokud s výkonem svého elektronáøadí DEWALT
nejste zcela spokojení, mùete jej do 30 dnù
proti pøedloení originálního dokladu o koupi
u svého obchodníka se zboím D E WALT
v dodaném rozsahu vrátit a obdret zpìt své
peníze.

V pøípadì zájmu o dalí informace se obrate
na níe uvedenou adresu, nebo na nìkterou
z poboèek, které jsou uvedené na zadní stranì
tohoto návodu.

1 ROÈNÍ BEZPLATNÁ KONTROLA
V SERVISU
Bìhem prvních 12 mìsícù po zakoupení
provede autorizovaná servisní dílna DEWALT
proti pøedloení originálního dokladu
o zakoupení údrbáøské práce nebo servisní
sluby na Vaem elektronáøadí D E WALT
kontrolu bezplatnì.
Tato sluba je zahrnuta v kupní cenì. Tato
sluba se netýká pøísluenství.

LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
Mìøená efektivní hodnota
zrychlení RMS

dB(A)* 77
dB(A) 86
m/s-2

< 2,5

Technický a vývojový øeditel
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Nìmecko

1 ROÈNÍ ZÁRUKA
Záruèní doba v trvání 12 mìsícù platí pro
vekeré elektronáøadí DEWALT a zaèíná datem
zakoupení, je je tøeba doloit originálním kupním
dokladem. V této lhùtì poskytujeme záruku na
bezplatné odstranìní pøípadných závad,
bezplatnou náhradu vech vadných dílù,
bezplatný a kvalifikovaný opravárenský servis.
Pøedpokladem je:
 Závada
nevznikla
v dùsledku
neodborného zacházení.
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Veobecné bezpeènostní pokyny
Bìhem pouívání elektrického náøadí
vdy dodrujte platné bezpeènostní
pøedpisy dané zemì, které sniují riziko
vzniku poáru, úrazu elektrickým
proudem a riziko poranìní osob. Døíve
ne zaènete toto elektrické náøadí
pouívat,
pøeètìte
si
dùkladnì
následující bezpeènostní pokyny. Tyto
pokyny uschovejte na bezpeèném místì!
Veobecné






Udrujte poøádek na pracoviti.
Nepoøádek na pracovním stole a pøeplnìný
pracovní prostor mùe vést ke zpùsobení
úrazu.
Udrujte dìti mimo dosah. Nedovolte
dìtem, ostatním osobám nebo zvíøatùm, aby
se dostaly do blízkosti pracovního prostoru
nebo se dotýkaly náøadí a pøívodních
kabelù.
Pouívejte vhodné náøadí. Pouití tohoto
náøadí je popsáno v tomto návodu.
Nepøetìujte malá náøadí nebo pøídavná
zaøízení pøi práci, která je urèena pro
výkonnìjí náøadí. Náøadí bude pracovat
lépe a bezpeènìji, jestlie bude pouíváno
ve výkonnostním rozsahu, pro který bylo
urèeno.
Varování! Pouití jiného pøísluenství nebo
pøídavného zaøízení a provádìní jiných
pracovních operací ne je doporuèeno
tímto návodem mùe zpùsobit poranìní
obsluhy.

Dodatkové bezpeènostní pøedpisy
k systémùm pro odsávání neèistot








Toto pøísluenství je urèeno pro pouití ve
spojení s vrtacím kladivem pøi vrtání a sekání
do betonu a zdiva, pøièem musí být ve
vrtaèce upnut vrták.
Nepouívejte toto pøísluenství pøi vrtání
do døeva, kovu èi plastu.
Nepouívejte toto pøísluenství pøi vrtání
do jádra.
Nepouívejte toto pøísluenství pøi sekání.
Nepouívejte toto pøísluenství ve spojení
s jiným náøadím, ne je uvedené v této
pøíruèce.
Nepouívejte toto pøísluenství ve vlhkém
èi mokrém prostøedí.
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Politika sluby zákazníkùm



Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je ná cíl.



Kdykoli budete potøebovat radu èi pomoc,
obrate se s dùvìrou na nejblií servis
D E WALT, kde Vám vykolený personál
poskytne nae sluby na nejvyí úrovni.

Motor pøístroje nebyl pøetìován a nejsou
patrné ádné známky pokození vnìjími
vlivy.
Do pøístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoøí personál povìøených servisních
støedisek DEWALT, která jsou autorizována
k provádìní záruèních oprav.

Navíc autorizovaný servis DEWALT poskytuje
na vekeré provedené opravy a vymìnìné
náhradní díly dalí servisní záruèní lhùtu 6
mìsícù.

Záruka DEWALT - 30 / 1 / 1
Blahopøejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku DEWALT.
Ná závazek ke kvalitì v sobì samozøejmì
zahrnuje také nae sluby zákazníkùm.

Záruka se nevztahuje na spotøební
pøísluenství (vrtáky, roubovací nástavce,
pilové kotouèe, hoblovací noe, brusné
kotouèe, pilové listy, brusný papír apod.) ani
na souèásti pøístroje pokozené opotøebením.

Proto nabízíme záruèní lhùtu daleko pøesahující
minimální poadavky vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto pøístroje nám umoòuje nabídnout
Vám:
30 dní záruku výmìny. Vyskytne-li se
v prùbìhu tøiceti dní od zakoupení jakákoliv
závada, bude Vám pøi dodrení níe
uvedených podmínek u Vaeho obchodníka
pøístroj vymìnìn za nový.

Black & Decker

1 rok záruku jistoty. Po dobu jednoho roku
od zakoupení máte nárok na bezplatné
prohlídky v autorizovaných servisech
DEWALT.

Tel.:

244 403 247

Fax:

241 770 167

Kláterského 2
143 00 Praha 4 - Modøany

Právo na pøípadné zmìny vyhrazeno.

1 rok záruku kvality. Objeví-li se jakékoliv
materiálové nebo výrobní vady v prùbìhu
jednoho roku od zakoupení, garantujeme jejich
bezplatné odstranìní pøípadnì, dle naeho
uváení, bezplatnou výmìnu pøístroje za níe
uvedených podmínek.

12/99

Podmínky uznání záruky:
 Pøístroj bude dopraven (spolu s originálním
záruèním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), buï pøímo nebo pøes Vaeho
obchodníka D E WALT, do jednoho
z povìøených servisních støedisek
D E WALT, která jsou autorizována
k provádìní záruèních oprav.
 Pøístroj byl pouíván pouze s originálním
pøísluenstvím D EWALT, èi pøídavnými
zaøízeními a pøísluenstvím BBW nebo
Piranha, které je výslovnì doporuèeno jako
vhodné k pouívání spolu s pøístroji
DEWALT.
 Pøístroj byl pouíván a udrován v souladu
s návodem k obsluze.
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ODSÁVAÈ NEÈISTÔT

Blahoeláme Vám!



Rozhodli ste sa pre náradie firmy DEWALT. Roky
skúseností a nepretritý inovaèný proces robí
z firmy DEWALT právom spo¾ahlivého partnera
pre vetkých uívate¾ov profesionálneho
náradia.

(V)
(N)
(mm)
(mm)
(mm)
(l/min)
(s)
(kg)

Zberaè neèistôt
Poèet otvorov
6 x 30 mm
8 x 30 mm
12 x 50 mm
ivotnos prachového filtra
Poistky:

Vá odsávaè neèistôt D25300D bol
skontruovaný na odsávanie prachu v priebehu
práce s Vaim výkonným vàtacím kladivom. Toto
prísluenstvo je vhodné na pouitie
s nasledujúcimi modelmi: D25303, D25304.
1. Hlava odsávaèa neèistôt
2. Prachová kefa
3. Svorka håbkovej zaráky
4. Dåková zaráka
5. Uvo¾òovacie tlaèidlo
6. Ostatná èas náradia
7. Zberaè neèistôt

D25300D
230
60
105
102
16
500
2
1,5

Elektrická bezpeènos
Elektromotor bol skontruovaný iba pre jednu
úroveò elektrického napätia.

133
75
20
> 100

Vae náradie DEWALT je vybavené
dvojitou izoláciou, ktorá zodpovedá
norme EN 60335.

Montá a nastavenie

náradie 230 V 10 A

Skôr ako zaènete s montáou a
nastavovaním odpojte náradie od
elektrickej siete.

V tomto návode sú pouité nasledujúce
symboly:
Upozornenie:
nebezpeèenstvo
poranenia, ohrozenia ivota alebo
moné pokodenie náradia následkom
nedodrania pokynov uvedených
v tomto návode.

Pripevnenie odsávaèa neèistôt


Oznaèuje nebezpeèenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
Nebezpeèenstvo vzniku poiaru.


Obsah balenia



Balenie obsahuje:
1 Odsávaè neèistôt
2 Prachové kefy
1 Návod na pouitie
1 Schematický nákres


Skôr, ne zaènete zariadenie pouíva,
dôkladne si preèítajte návod na pouitie.

Popis (obr. A)

Technické údaje
Napätie
Prítlak
Maximálny zdvih
Max. håbka vrtu
Max. priemer vàtania
Nasávanie
Vypínacia pauza
Hmotnos

D25300D



Skontrolujte, èi poèas prepravy nedolo
k pokodeniu náradia, dielov alebo
prísluenstva.

Pred pripevnením odsávaèa si náradie
pripravte pod¾a nasledujúcich bodov:
- Vytiahnite vrták, ak je vloený.
- Odpojte håbkovú zaráku z boènej
rukoväte (8). Boènú rukovä
neskladajte!
- Prepínaè vo¾by reimu (9) nastavte do
polohy vàtanie s príklepom.
Zarovnajte okraje náradia s odsávaèom
neèistôt pod¾a obrázku.
Odsávaè neèistôt zasuòte do náradia,
dajte pozor, aby boli kontakty (10) zasunuté
do otvorov (11) umiestnených na spodnej
strane náradia.
Pritlaète odsávaè neèistôt k náradiu tak,
aby úplne zapadol.
Odsávaè neèistôt nepripájajte, ak je
náradie v chode.
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vnútorných èastiach a tieto zhromadil
v zberaèi neèistôt.

Nastavenie håbkového dorazu (obr. C)








Vlote potrebný vrták.
Stlaète håbkovú zaráku (3) a presuòte ju
smerom k hlave (1). Zaráku povo¾te.
Stlaète dåkovú zaráku (4) a odsuòte ju
smerom od hlavy (1). Zaráku povo¾te.
Náradie s pripojeným odsávaèom neèistôt
drte hlavou (1) opretou o stenu.
Pritlaète hlavu ku stene tak, aby sa hrot
vrtáku dotkol vàtaného povrchu.
Stlaète dåkovú zaráku (4) a prisuòte ju
smerom k hlave (1) èo najbliie to bude
moné. Zaráku uvo¾nite.
Zmontované náradie mierne odtiahnite od
steny a dajte pozor, aby sa pruinový
mechanizmus naraz neuvo¾nil.

Vàtanie s príklepom (obr. F)








Vyprázdnenie zberaèa neèistôt (obr. E)

Nastavenie håbky vàtania (obr. D)


Zberaè neèistôt (7) by mal by vyprázdnený
po kadých 10 minútach práce.
 Pod¾a vyie uvedeného postupu odpojte
zberaè neèistôt.
 Nádobu vyprázdnite. Z¾ahka ju otraste
alebo òou mierne klepnite tak, aby sa z filtra
odstránili neèistoty.
 Pod¾a vyie uvedeného postupu zberaè
neèistôt nasaïte spä.

Stlaète håbkovú zaráku (3) a presuòte ju
na poadovanú håbku vàtania. Zaráku
uvo¾nite.

Vytiahnutie a nasadenie zberaèa neèistôt
(obr. E)
Vytiahnutie
 Stlaète dve uvo¾òovacie tlaèidlá (12) a
zberaè neèistôt (7) vysuòte zo základného
dielu prísluenstva.

Údrba
Elektrické náradie DEWALT bolo skontruované
tak, aby malo dlhú ivotnos spolu s minimálnymi
nárokmi na údrbu. Predpokladom dlhodobej
bezproblémovej funkcie náradia je jeho
pravidelné èistenie.
 Po kadých 100 - 120 cykloch pouitia
vymeòte v zberaèi neèistôt filter.

Nasadenie
 Pod¾a obrázku zarovnajte zberaè neèistôt
so základným dielom prísluenstva.
 Zberaè neèistôt pritlaète k základnému dielu
prísluenstva tak, aby úplne zapadol.

Návod na pouitie

Pouívajte výhradne originálne
náhradné diely firmy DEWALT.

Pri práci vdy dodrujte bezpeènostné
pokyny a platné predpisy.

Výmena prachovej kefy (obr. G)

Zoznámte sa s návodom na pouitie
prístroja, ktorý bude pouitý s týmto
odsávaèom neèistôt.

Po 40 prevádzkových hodinách je prachová
kefa opotrebovaná a musí by vymenená.
 Zlote dolu kruhovú svorku (13) pomocou
dvojice klietí.
 Vymeòte prachovú kefu (2).
 Nasaïte kruhovú svorku.

Zapnutie a vypnutie



Nastavte si dåku vrtáku.
Nastavte si håbku vàtania.
Urobte si znaèku, kde bude otvor vyvàtaný.
Umiestnite hrot vrtáku na znaèku a zapnite
vàtaèku.
Neustále drte náradie pevne oboma
rukami a zaujmite pevný postoj. Náradie
pouívajte vdy s riadne namontovanou
boènou rukoväou.
Po skonèení práce a pred vytiahnutím kábla
zo sieovej zástrèky náradie vdy vypnite.

Zapnite náradie, odsávaè neèistôt bude
automaticky spustený.
Vypnite náradie, odsávaè neèistôt bude
automaticky vypnutý.

Elektronické predåenie vypnutia
 Po vypnutí náradia zostane odsávaè
neèistôt na nieko¾ko sekúnd v chode, aby
odsal èiastoèky prachu zachytené vo

Mazanie
Náradie nepotrebuje iadne ïalie mazanie.
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bezplatný a kvalifikovaný opravárenský servis.
Predpokladom je vak, e:
 Porucha
nevznikla
dôsledkom
neodborného pouívania.
 Do prístroja nezasahovala nepovolaná
osoba.
 Bol predloený originálny doklad
o zakúpení výrobku.

Èistenie
Dbajte na to, aby vetracie otvory boli stále vo¾né
a priechodné a kryt prístroja pravidelne èistite
mäkkou handrièkou.
Èistenie prachového filtra (obr. E)

Touto zárukou dostávate urèitú dodatoènú
istotu. Táto vak v iadnom prípade
neobmedzuje Vae zákonné záruèné práva,
ktoré máte voèi tomu, u koho ste prístroj zakúpili.

V priebehu intenzívneho pouívania sa
prachový filter zanáa neèistotami. Ak je filter
opotrebovaný, musí by vymenený.
 Filter pravidelne èistite pomocou
nízkotlakového prúdu vzduchu.

Miesto Váho najbliieho predajcu alebo
servisného strediska D EWALT získate na
príslunom telefónnom èísle na zadnej strane
tohoto návodu. Preh¾ad autorizovaných
servisných stredísk firmy DEWALT a ïalie
informácie nájdete tie na internetovej adrese:
www.2helpU.com.

Prúd vzduchu nemierte priamo na filter,
pretoe by sa filter mohol pokodi.

Nepotrebné náradie a ochrana
ivotného prostredia
Nepotrebné náradie môete vráti
v ktorejko¾vek autorizovanej servisnej
poboèke D E WALT, kde bude
zhromadené a s oh¾adom na ivotné
prostredie zlikvidované.

Prehlásenie o zhode v rámci EU
D25300D
Spoloènos D E WALT prehlasuje, e tieto
výrobky vyhovujú nasledujúcim smerniciam a
normám: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN 60335, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 610003-2 a EN 61000-3-3.

ZÁRUKA
30 DENNÁ ZÁRUKA S MONOSOU
VRÁTENIA PEÒAZÍ
Ak nie ste s výkonom výrobku od firmy DEWALT
úplne spokojní, môete ho do 30 dní od dátumu
zakúpenia u Váho predajcu DEWALT vráti
spä, pod podmienkou, e predloíte originálny
doklad o zakúpení, tovar bude v originálnom
balení a Vae peniaze Vám budú vrátené.

V prípade záujmu o ïalie informácie obráte
sa prosím na niie uvedenú adresu alebo na
niektorú z poboèiek, ktoré sú uvedené na zadnej
strane tohoto návodu.
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
Meraná efektívna hodnota
zrýchlenia RMS

1 ROÈNÁ ZMLUVA O BEZPLATNOM
SERVISE
V priebehu prvých 12 mesiacov od dátumu
zakúpenia prevádzajú servisné strediská firmy
DEWALT po predloení originálneho dokladu
o zakúpení, servisné a údrbové práce na
Vaom výrobku D EWALT bezplatne. Táto
sluba je zahrnutá v kúpnej cene. Táto sluba
sa netýka prísluenstva.

dB(A)* 77
dB(A) 86
m/s-2

< 2,5

Technický a vývojový riadite¾
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Nemecko

1 ROÈNÁ ZÁRUKA
Záruèná doba 12 mesiacov platí pre vetky
výrobky DEWALT a zaèína dòom zakúpenia,
ktorý musí by uvedený na originálnom doklade
o zakúpení. Súèasou záruky je bezplatné
odstránenie prípadných porúch, bezplatná
výmena vetkých pokodených dielov,
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Veobecné bezpeènostné pokyny
Pri pouívaní elektrického náradia vdy
dodriavajte
platné
bezpeènostné
predpisy danej krajiny, ktoré zniujú
riziko vzniku poiaru, úrazu elektrickým
prúdom a riziko osobného poranenia.
Skôr ne zaènete toto elektrické náradie
pouíva,
preèítajte
si
riadne
nasledujúce bezpeènostné pokyny. Tieto
pokyny uschovajte na bezpeènom
mieste!
Veobecné





Udrujte poriadok na pracovisku.
Neporiadok na pracovisku vedie
k nebezpeèenstvu vzniku nehôd a zranení.
Udrujte náradie mimo dosahu detí.
Nedovo¾te deom alebo iným osobám, aby
vstupovali do pracovného priestoru a
dostali sa do kontaktu s náradím alebo
káblom.
Pouívajte vhodné náradie. Pouitie
tohoto náradia je popísané v tomto návode.
Nepreaujte malé nástroje alebo prídavné
zariadenia pri práci, ktorá je urèená pre
výkonnejie náradie. Náradie bude
pracova lepie a bezpeènejie, ak bude
pouívané v takom výkonnostnom rozsahu,
na aký bolo urèené.
Upozornenie!
Pouitie
iného
prísluenstva alebo prídavného zariadenia
a prevádzanie iných pracovných operácií
s týmto náradím, ne je odporuèené v tomto
návode, môe spôsobi poranenie
obsluhujúceho.

Dodatkové bezpeènostné predpisy
k systémom na odsávanie neèistôt








Toto prísluenstvo je urèené na pouitie
v spojení s vàtacím kladivom pri vàtaní a
sekaní do betónu a muriva, prièom musí
by vo vàtaèke uchytený vrták.
Nepouívajte toto prísluenstvo pri vàtaní
do dreva, kovu alebo plastu.
Nepouívajte toto prísluenstvo pri vàtaní
do jadra.
Nepouívajte toto prísluenstvo pri sekaní.
Nepouívajte toto prísluenstvo v spojení
s iným náradím, ako je uvedené v tejto
príruèke.
Nepouívajte toto prísluenstvo vo vlhkom
alebo mokrom prostredí.
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Politika sluieb zákazníkom



Spokojnos zákazníka s výrobkom a servisom
je ná najvyí cie¾.
Kedyko¾vek budete potrebova radu èi pomoc,
obráte sa s dôverou na ná najblií servis
D E WALT, kde Vám vykolený personál
poskytne nae sluby na najvyej úrovni.

Naviac servis DEWALT poskytuje na vetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ïaliu servisnú záruènú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
Záruka sa nevzahuje na spotrebné
prísluenstvo (vrtáky, skrutkovacie nástavce,
pílové kotúèe, hoblovacie noe, brúsne kotúèe,
pílové listy, brúsny papier a pod.), ani na
prísluenstvo
prístroja
pokodené
opotrebovaním.

Záruka DEWALT - 30 / 1 / 1
Blahoeláme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku DEWALT.
Ná záväzok ku kvalite zahàòa v sebe
samozrejme tie nae sluby zákazníkom.
Preto ponúkame záruènú dobu ïaleko
presahujúcu minimálne poiadavky vyplývajúce
zo zákona.

DEWALT ponúka rozsiahlu sie autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záruènom liste.

Kvalita tohto prístroja nám umoòuje ponúknu
Vám 30 dní záruku istoty. Ak sa objaví
v priebehu tridsiatich dní od zakúpenia prístroja
akáko¾vek závada podliehajúca záruke, bude
Vám u Vaeho obchodníka prístroj vymenený
za nový. Vïaka 1 roènej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakúpenia prístroja na
bezplatné prehliadky v autorizovanom servise
DEWALT. 1 roèná záruka kvality garantuje po
dobu 1 roku od zakúpenia bezplatné odstránenie
akejko¾vek materiálovej alebo výrobnej vady za
nasledujúcich podmienok:







Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záruèných opráv.

Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 16
832 44 Bratislava
Tel.:

02-492 41 394

Fax:

02-492 41 390

Právo na prípadné zmeny vyhradené.

12/99

Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záruèným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe) do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záruèných
opráv.
Prístroj bol pouívaný iba s originálnym
prísluenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a prísluenstvom BBW èi
Piranha, ktoré je vyslovene odporúèané ako
vhodné na pouitie spolu s prístrojom
DEWALT.
Prístroj bol pouívaný a udriavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
Motor prístroja nebol preaovaný a nie sú
badate¾né iadne známky pokodenia
vonkajími vplyvmi.
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CZ
BAND SERVIS, Praha-Modøany, Kláterského 2
BAND SERVIS, Zlín, K Pasekám 4440,
BAND SERVIS, Brno, Veleslavínova11,
BAND SERVIS, Hradec Králové, Veverkova 1515,
BAND SERVIS, Ostrava-Radvanice, Tìínská 120,

tel:
244 403 247
fax:
241 770 167
tel:
577 008 550 / 551
fax:
577 008 559
http://www.bandservis.cz
tel:
549 211 831
fax:
549 211 831
tel:
495 539 126
fax:
495 539 126
tel:
596 232 390
fax:
596 232 390

SK
BAND SERVIS, Trnava, Paulínska 22,

tel:
fax:
tel:

BAND SERVIS, Koice, Zvonárska 8,

15

033/55 11 063
033/55 12 624
055/6233155

16

17

GB

WARRANTY CARD

LT

GARANTINIS TALONAS

D

GARANTIEKARTE

LV

GARANTIJAS TALONS

CZ

ZÁRUÈNÍ LIST

PL

KARTA GWARANCYJNA

H

JÓTÁLLÁSI JEGY

SK

ZÁRUÈNÝ LIST

GB
D
CZ
H

month
monate
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hónap

Serial No.

Date of sale

D

Seriennummer

Verkaufsdatum

CZ

Výrobní kód

Datum prodeje

H

Gyári szám

A vásárlás napia

LT

Serijos numeris

Pardavimo data

LV

Sçrijas numurs

Pârdoanas datums

PL

Numer seryjny

°
Data sprzedazy

SK

Èíslo série

Dátum predaja

GB

LT
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LV
PL
SK

°
men
mçnei
miesiàce
mesiacov

Selling stamp
Signature
Stempel
Unterschrift
Razítko prodejny
Podpis
Pecsét helye
Aláírás
°
Pardavejo
antspaudas
Paraas
Pârdevçja zîmogs
Pârdevçja paraksts
Stempel
Podpis
Peèiatka predajne
Podpis

GB

D

Service address
England
210 Bath Road, Slough
Berkshire SL 1 3YD
Tel.: 01753/511234
Fax: 01753/551155
LT

CZ

Service-Adresse
Deutschland
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel.: 06126/210
Fax: 06126/21601

Remonto dirbtuviu adresas
BLACK & DECKER
írmûnø 139a
2012 Vílníus
Tel.: 73 73 59
Fax: 73 74 73

H

Adresy servisu
Band Servis
Kláterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167

LV

Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
E. Birznieka-Upîa 11-1
Rîga, LV-1011
Latvija
Tel.: 00371-7283972
Fax: 00371-7242246

Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz

PL

Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. OBOZOWA 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809

Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624

GB

Documentation of the warranty repair

LT

Garantiniø remontø dukumentacija

D

Dokumentation der Garantiereparatur

LV

Garantijas remonta dokumentâcija

Dokumentace záruèní opravy

PL

Przebieg napraw gwarancyjnych

A garanciális javitás dokumentálása

SK

Záznamy o záruèných opravách

CZ
H

GB

No.

Date of receipt for Date of repair
repair

Repair order
no.

Defect

Stamp
Signature

D

Nr.

Annahmedatum

Reparaturdatum

Auftragsnummer

Defekt

Stempel
Unterschrift

CZ

Èíslo

Datum pøíjmu

Datum zakázky

Èíslo zakázky Závada

H

~
~
Sorszám Bejelentés idopontja
Javítási idopont

Javitási

Jótállás új határideje

munkalapszám

Razítko
Podpis

Hiba jelleg oka Pecsét
Aláírás

LT

Nr.

Registracijos data

Remonto data

Remonto Nr.

LV

N.p.k.

Pieòemanas
datums

Remonta datums

Remonta doku- Defekti
menta numurs

Zîmogs
Paraksts

PL

Nr.

Data zg³oszenia

Data naprawy

Nr. zlecenia

Przebieg
naprawy

Stempel
Podpis

SK

Èíslo
dodávky

Dátum nahlásenia

Dátum opravy

Èíslo
objednávky

Popis
poruchy

Peèiatka
Podpis
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Defektas

Antspaudas
Paraas

