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VIBRAÈNÍ BRUSKA

CZ

Blahopøejeme Vám!
Zvolili jste si náøadí spoleènosti DEWALT. Roky zkueností, dùkladný vývoj výrobkù a inovace
vytvoøily ze spoleènosti D E WALT jednoho z nejspolehlivìjích partnerù pro uivatele
profesionálního elektrického náøadí.

Technické údaje
Napájecí napìtí
Pøíkon
Velikost podloky
Poèet kmitù za minutu
Rozkmit
Hmotnost
Pojistky:

V
W
mm
mm-1
mm
kg

náøadí 230 V

D26420
230
350
112 x 236
12000-22000
2,5
2,8

D26421
230
350
112 x 236
22000
2,5
2,7

Popis (obr. A)
Vae vibraèní bruska D26420/D26421/D26422/
D26423 je urèena pro rychlé brouení døeva,
kovù a plastù v profesionálním pracovním
prostøedí.
1 Hlavní spínaè (zapnuto/vypnuto)
2 Zajiovací tlaèítko
3 Regulátor otáèek (D26420/D26422)
4 Pøední rukoje
5 Páèka pro upínání listu brusného papíru
6 Brusná podloka
7 Rámeèek pro vak na jímání prachu
8 Vak na jímání prachu

Upozoròuje na riziko osobního
poranìní, zkrácení ivotnosti náøadí
nebo jeho pokození v pøípadì
nedodrení pokynù uvedených v tomto
návodu.
Upozoròuje na riziko úrazu
zpùsobeného elektrickým proudem.
Nebezpeèí vzniku poáru.
Riziko exploze.

Elektrická bezpeènost
Elektromotor byl zkonstruován pouze pro jedno
napìtí. Vdy zkontrolujte, zda zdroj napìtí
odpovídá napìtí na výkonovém títku.

Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Vibraèní brusku
1 Rychloupínací brusnou podloku
1 Rámeèek vaku na jímání prachu
1 Vak na jímání prachu
3 Listy brusného papíru
1 Návod k pouití
1 Výkresovou dokumentaci



D26423
230
350
92 x 190
22000
2,5
2,5

10 A v napájecí síti

V tomto návodu jsou pouity následující
symboly:



D26422
230
350
92 x 190
12000-22000
2,5
2,6

Vae náøadí D E WALT je opatøeno
dvojitou izolací dle normy EN 50144.
Proto není nutné pouití zemnícího
vodièe.
Výmìna zástrèky napájecího kabelu
Pokud Vae síová zástrèka potøebuje vymìnit
a Vy jste osoba kompetentní to uèinit, postupujte
dle níe uvedeného návodu. Pokud si nevìøíte,
kontaktujte Vaeho autorizovaného opraváøe
DEWALT nebo kvalifikovaného elektrikáøe.

Zkontrolujte, zda bìhem pøepravy nedolo
k pokození náøadí, jeho èástí nebo
pøísluenství.
Pøed zahájením pracovních operací vìnujte
dostatek èasu peèlivému proètení a
porozumìní tomuto návodu.
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Pouití prodluovacího kabelu

Seøízení pøední rukojeti (obr. D)
Poloha pøední rukojeti mùe být nastavena tak,
aby umoòovala optimální obsluhu náøadí.
 Uvolnìte roub (13) umístìný uprostøed
pøední rukojeti (4).
 Vyjmìte rukoje z náøadí a umístìte ji do
jiné montání polohy.
 Ujistìte se, zda je rukoje umístìna
správnì.
 Pøitáhnìte opìt roub rukojeti.

Je-li pouití prodluovacího kabelu nutné,
pouijte pouze schválený typ kabelu, který je
vhodný pro pøíkon tohoto náøadí (viz technické
údaje). Minimální prùøez vodièe je 1,5 mm2.
V pøípadì pouití navinovacího kabelu, odviòte
vdy celou délku kabelu.

Montá a seøízení
Døíve ne zahájíte montá nebo
seøizování, vdy odpojte náøadí od sítì.

D26420/D26422 - Nastavení elektronického
regulátoru otáèek (obr. A)

Nasazení brusných listù (obr. B1 a B2)

Pomocí elektronického regulátoru otáèek (3)
lze otáèky plynule nastavit od hodnoty 12000
a do hodnoty 22000 min-1 .
 Nastavte elektronický regulátor otáèek na
poadované otáèky. Správné nastavení
velikosti otáèek je ovem otázkou
zkuenosti obsluhy.
 V zásadì platí, e tvrdí materiály vyadují
vyí otáèky.

Nasazení bìných brusných listù (obr. B1)
 Zmìkèete list brusného papíru tøením jeho
nebrusné strany o hranu pracovního stolu.
 Uvolnìte obì upínací páèky listu brusného
papíru (5).
 Vsuòte list brusného papíru pod svorku
listu brusného papíru (9).
 Zajistìte odpovídající páèku listu brusného
papíru (5).
 Natáhnìte øádnì brusný papír pøes
brusnou podloku (6) a zopakujte tento
postup i u druhé svorky.

Odsávání prachu (obr. E)
Protoe pøi døevoobrábìní pomocí
brusky vzniká prach, vdy nainstalujte
na brusku vak na jímání prachu, který
bude odpovídat platným naøízením,
která se týkají emisí prachu.

Nasazení rychloupínacích brusných listù (hook
and loop) (obr. B2)
 Podle níe uvedeného postupu pøipevnìte
rychloupínací brusnou podloku.
 Postavte náøadí na stùl, brusnou podlokou
(6) otoèenou smìrem nahoru.
 Polote list rychloupínacího brusného
papíru pøímo na brusnou podloku.
 Jednou rukou uchopte brusnou podloku
(6) a srovnejte otvory pro odsávání prachu
(10).
 Pøitisknìte list brusného papíru pevnì na
brusnou podloku.

Pøi brouení kovù nepouívejte vak
nebo odsávání bez vhodné ochrany
pøed vznikajícími jiskrami.




Výmìna brusné podloky (obr. C)






Podle nákresu vlote vak na jímání prachu
(8) do rámeèku (7).
Pøipojte rámeèek (7) k výstupu pro
odsávání prachu (14).
Otoète sestavou po smìru pohybu
hodinových ruèièek tak, aby dolo
k øádnému zajitìní.

Pokyny pro obsluhu

Postavte náøadí na stùl, brusnou podlokou
(5) otoèenou smìrem nahoru.
Odstraòte rouby (11), které pøipevòují
brusnou podloku k základnì (12).
Sejmìte brusnou podloku ze základny.
Polote na základnu jinou brusnou podloku
tak, aby byly srovnány vechny otvory
pro montání rouby.
Znovu naroubujte rouby (11) a pevnì je
pøitáhnìte.
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Vdy dodrujte bezpeènostní
pøedpisy a pøísluná naøízení.
Zajistìte, aby byl kadý materiál,
který chcete brousit, øádnì
pøipevnìn.
Vyvíjejte na obrobek pouze lehký
tlak. Nadmìrný tlak nezlepuje
úèinnost brouení, ale jeho
výsledkem je pouze vìtí zatíení
náøadí a rychlejí opotøebování
brusného papíru.
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Vyvarujte se pøetìování náøadí.

Nepotøebné náøadí a ivotní prostøedí
Nepotøebné náøadí pøineste do znaèkového
servisu DEWALT, kde bude zpracováno tak,
aby nedolo k ohroení ivotního prostøedí.

Neprovádìjte brouení hoøèíku!
Zapnutí a vypnutí (obr. A)




Zapnutí: stisknìte spínaè (1).
Chcete-li pracovat v nepøetritém reimu,
stisknìte také zajiovací tlaèítko (2).
Vypnutí: stisknìte opìt spínaè (1).

Brouení (obr. A)





Zahajte práci s brusným papírem s nejvìtí
velikostí brusného zrna.
Protoe bruska vytváøí malé krábance ve
vech smìrech, není nutné brouení po
smìru kresby.
Kontrolujte práci v krátkých intervalech.
Po ukonèení práce a pøed odpojením
napájecího kabelu náøadí vdy vypnìte.

Výmìna vaku na jímání prachu (obr. E)
Chcete-li zajistit úèinné odsávání prachu,
vymìòujte vak v okamiku, je-li zaplnìn do
jedné tøetiny.
 Opatrnì vysuòte èást vaku s otvorem (15)
z otvoru na rámeèku (16) a vyjmìte celý
vak na jímání prachu (8).
 Podle výe uvedených pokynù vlote do
rámeèku nový vak na jímání prachu.
Dalí podrobnosti týkající se pøísluenství
získáte u svého znaèkového prodejce.

Údrba
Vae elektrické náøadí D E WALT bylo
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údrbu. Dlouhodobá
bezproblémová funkce náøadí závisí na jeho
øádné údrbì a pravidelném èitìní.

Mazání
Vae náøadí nevyaduje ádné dalí mazání.

Èitìní
Udrujte èisté ventilaèní dráky a plastový kryt
pravidelnì èistìte mìkkou tkaninou.
 Po pouití brusky pøi brouení kovù bez
vaku na jímání prachu oèistìte toto náøadí
proudem stlaèeného vzduchu.
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Prohláení o shodì v rámci EU

Veobecné bezpeènostní pokyny

D26420/D26421/D26422/D26423
Spoleènost D E WALT prohlauje, e tato
elektrická náøadí odpovídají normám: 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 550142, EN 55014-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.

Pøi pouívání tohoto náøadí vdy
dodrujte platné bezpeènostní pøedpisy,
abyste sníili riziko vzniku poáru,
úrazu elektrickým proudem nebo
osobního poranìní. Pøed pouitím
tohoto výrobku si øádnì prostudujte celý
návod. Tento návod uschovejte pro
pøípadné dalí pouití.

V pøípadì zájmu o podrobnìjí informace,
kontaktujte prosím spoleènost DEWALT na níe
uvedené adrese nebo na adrese uvedené na
konci tohoto návodu.

Veobecné

Úroveò akustického tlaku podle norem 86/188/
EEC a 98/37/EEC, mìøená podle normy
EN 50144:
LpA
(akustický tlak)
dB(A)* 80
LWA
(akustický výkon)
dB(A) 93
* pùsobicí v uchu obsluhy





Proveïte pøísluná mìøení týkající se ochrany
sluchu.



Mìøená støední kvadratická hodnota zrychlení
podle normy EN 50144: < 2,5 m/s2


Øeditel technického a vývojového oddìlení
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
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Udrujte èistou pracovní plochu.
Nepoøádek na pracovním stole a v jeho
okolí mùe vést ke zpùsobení nehody.
Berte ohled na okolí pracovní plochy.
Nevystavujte náøadí deti. Nepracujte
s náøadím v podmínkách s vysokou
vlhkostí. Zajistìte si kvalitní osvìtlení
pracovní plochy (250 - 300 luxù).
Nepouívejte náøadí na místech, kde hrozí
riziko vzniku poáru nebo exploze,
napøíklad v blízkosti hoølavých nebo
výbuných kapalin a plynù.
Udrujte dìti mimo dosah. Nedovolte
dìtem, ostatním osobám nebo zvíøatùm,
aby se dostaly do blízkosti náøadí a aby se
dotýkaly náøadí nebo napájecího kabelu.
Vhodnì se oblékejte. Nenoste volné
obleèení nebo perky, mohou být
zachyceny pohybujícími se èástmi. Jestlie
máte dlouhé vlasy, pouívejte vhodnou
pokrývku hlavy. Jestlie pracujete venku,
pouívejte pokud mono gumové rukavice
a neklouzavou obuv.
Prvky osobní ochrany. Vdy pouívejte
ochranné brýle. Jestlie se pøi práci
s náøadím práí nebo odlétávají drobné
èásteèky materiálu, pouívejte respirátor
proti prachu nebo ochranný tít. Jsou-li tyto
èásteèky havé, pouívejte také vhodnou
pracovní zástìru. Pouívejte vdy vhodnou
ochranu sluchu. Vdy noste ochrannou
pøilbu.
Ochrana pøed úrazem zpùsobeným
elektrickým proudem. Zabraòte
kontaktu tìla s uzemnìnými povrchy (napø.
potrubí, radiátory, sporáky a chladnièky).
Pøi práci v extrémních podmínkách
(napøíklad vysoká vlhkost, tvorba kovových
pilin pøi práci, atd.) mùe být elektrická
bezpeènost zvýena vloením izolaèního
transformátoru nebo ochranného jistièe
(FI).
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Nepøekáejte sami sobì. Pøi práci stále
udrujte vhodný a pevný postoj.
Buïte stále pozorní. Stále sledujte, co
dìláte. Pøemýlejte. Jste-li unaveni,
pøerute práci.
Upnìte si øádnì obrobek. K upnutí
obrobku pouívejte svorky nebo svìrák.
Je to bezpeènìjí a umoòuje to obsluhu
náøadí obìma rukama.
Pøipojení zaøízení pro odsávání
prachu. Je-li náøadí vybaveno pro
pøipojení odsávání nebo sbìrné nádoby,
zajistìte, aby byly øádnì pøipojeny a
správnì pouívány.
Odklizení seøizovacích pøípravkù a
klíèù. Pøed sputìním náøadí se vdy
ujistìte, zda nejsou v jeho blízkosti klíèe
nebo seøizovací pøípravky.
Prodluovací kabely. Pøed pouitím
prodluovací kabel vdy zkontrolujte a jeli pokozen, vymìòte jej. Pouíváte-li náøadí
venku, pouívejte pouze prodluovací
kabel urèený pro venkovní pouití, který je
i takto oznaèen.
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. Náøadí nepøetìujte.
Varování! Pouití jiného pøísluenství
nebo pøídavného zaøízení a provádìní
jiných pracovních operací ne je
doporuèeno tímto návodem, mùe zpùsobit
poranìní obsluhy.
Kontrola pokozených èástí. Pøed
kadým pouitím náøadí a napájecí kabel
peèlivì zkontrolujte, zda nejsou pokozeny.
Zkontrolujte vychýlení a uloení pohybujících
se èástí, opotøebované èásti a dalí prvky,
které mohou ovlivnit provoz náøadí. Ujistìte
se, zda bude náøadí øádnì pracovat a zda
bude øádnì provádìt urèenou funkci.
Jestlie je náøadí nebo jeho jakákoliv èást
pokozena, nepouívejte jej. Jestlie
nefunguje hlavní spínaè, náøadí
nepouívejte. Znièené nebo jiné pokozené
díly nechejte vymìnit ve znaèkovém servisu
DEWALT. Nikdy neprovádìjte ádné opravy
sami.
Odpojení náøadí. Jestlie chcete
ponechat náøadí bez dozoru, vypnìte jej a











poèkejte, dokud se zcela nezastaví. Neníli náøadí pouíváno, pøed výmìnou èástí
náøadí, pøísluenství nebo doplòkù a pøed
provádìním údrby vdy odpojte napájecí
kabel.
Zabraòte neúmyslnému sputìní.
Nepøenáejte náøadí s prstem na hlavním
spínaèi. Pøed pøipojením napájecího kabelu
k síti se ujistìte, zda je náøadí vypnuto.
Zamezte pokození napájecího
kabelu. Pøi pøenáení nikdy nedrte náøadí
za napájecí kabel. Nekubejte a netahejte
za kabel pøi jeho vytahování ze zásuvky.
Veïte kabel tak, aby nepøecházel pøes
ostré hrany nebo horké a mastné povrchy.
Uskladnìní nepouívaného náøadí.
Není-li náøadí pouíváno, musí být
uskladnìno na suchém místì a musí být
také vhodnì zabezpeèeno, mimo dosah dìtí.
Provádìjte peèlivou údrbu. Z dùvodu
bezpeènìjího a výkonnìjího provozu
udrujte náøadí v èistém a v bezvadném
technickém stavu. Dodrujte vechny
pokyny pro provádìní údrby a pro
výmìnu pøísluenství. Udrujte vechny
ovládací prvky a rukojeti èisté, suché a
nezneèistìné olejem nebo mazivy.
Opravy. Toto náøadí odpovídá platným
bezpeènostním pøedpisùm. Opravy tohoto
náøadí vdy svìøujte mechanikùm
znaèkového servisu D EWALT. Opravy
mohou
být
provádìny
pouze
kvalifikovanými mechaniky s pouitím
originálních náhradních dílù. Nedodrení
tohoto postupu mùe znaènì ohrozit
uivatele.

Dalí bezpeènostní pokyny týkající se
brusek
Pøi brouení nìkterých druhù døeva
(napø. buk nebo dub) a kovù, které
mohou produkovat toxický prach buïte
velmi opatrní. Pouívejte masku proti
prachu urèenou speciálnì na ochranu
pøed toxickým prachem a podobnými
zplodinami a zajistìte, aby byly takto
chránìny vechny osoby nacházející
se nebo vstupující do pracovního
prostoru.
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Pøi brouení elezných kovù pouívejte tuto
brusku na dobøe vìtraných místech.
Nepracujte s touto bruskou v blízkosti
hoølavých kapalin, plynù nebo prachù. Jiskry
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a havé èástice vznikající pøi brouení a pøi
chodu elektrických motorù mohou zpùsobit
vznícení hoølavých materiálù.
Brouení nátìrù
Dodrujte platné pøedpisy týkající se brouení
nátìrù. Vìnujte náleitou pozornost
následujícím bodùm:
1 Je-li to moné, pouívejte pro odsávání
prachu vysavaè.
2 Pøi brouení nátìrù z barev s pøísadami
olova vìnujte speciální pozornost
následujícímu:
 Zamezte vstupu dìtí a tìhotných en
do pracovního prostoru.
 Vechny osoby vstupující do
pracovního prostoru by mìly pouívat
speciální masky urèené na ochranu
pøed prachem a jinými nebezpeènými
látkami z barev, které obsahují olovìné
pøísady.
 V pracovním prostoru nejezte, nepijte
a nekuøte.
3 Zajistìte bezpeènou likvidaci prachu a
ostatních neèistot vzniklých brouením.
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Politika naich slueb
zákazníkùm

Navíc poskytuje servis DEWALT na vechny
provádìné opravy a vymìnìné náhradní díly
dalí servisní záruèní dobu v trvání 6 mìsícù.

Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je ná nejvyí cíl. Kdykoliv budete potøebovat
radu èi pomoc, obrate se s dùvìrou na ná
nejblií servis DEWALT, kde Vám vykolený
personál poskytne nae sluby na nejvyí
úrovni.

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

Záruka DEWALT

Záruèní list je dokladem práv spotøebitele 
zákazníka ve smyslu § 620 Obèanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku. Patøí
k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního èísla jako jeho
pøísluenství. Pøí kadé reklamaci je tøeba tento
záruèní list pøedloit prodávajícímu, pøípadnì
servisnímu støedisku DEWALT povìøenému
vykonáváním záruèních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu peèlivì uschovejte.

Blahopøejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Ná závazek ke
kvalitì v sobì samozøejmì zahrnuje také nae
sluby zákazníkùm. Proto poskytujeme záruèní
dobu daleko pøesahující minimální poadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto pøístroje nám umoòuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výmìny.
Pokud se objeví v prùbìhu 30 dní od zakoupení
náøadí jakýkoliv nedostatek podléhající záruce,
bude Vám u Vaeho obchodního náøadí
vymìnìno za nové. Díky 1 roèní záruce
jistoty máte nárok po dobu 1 roku od zakoupení
pøístroje na bezplatný servis v autorizovaném
servisním støedisku DEWALT. Zárukou kvality
firma DEWALT garantuje po dobu trvání záruèní
doby (24 mìsícù pøi nákupu pro pøímou
osobní spotøebu, 12 mìsícù pøi nákupu
pro podnikatelskou èinnost) bezplatné
odstranìní jakékoliv materiálové nebo výrobní
závady za následujících podmínek:
 Pøístroj bude dopraven (spolu s originálním
záruèním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z povìøených
servisních støedisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádìní záruèních oprav.
 Pøístroj byl pouíván pouze s originálním
pøísluenstvím nebo pøídavnými zaøízeními
a pøísluenstvím BBW èi Piranha, které je
vyslovenì doporuèené jako vhodné
k pouití spolu s pøístrojem DEWALT.
 Pøístroj byl pouíván a udrován v souladu
s návodem k obsluze.
 Motor pøístroje nebyl pøetìován a nejsou
viditelné ádné známky pokození vlivem
vnìjích vlivù.
 Do pøístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoøí personál servisních støedisek
D E WALT, které jsou autorizované
k provádìní záruèních oprav.

DEWALT nabízí rozsáhlou sí autorizovaných
servisních opraven a sbìrných støedisek.
Jejich seznam najdete na záruèním listì. Dalí
informace týkající se servisu mùete získat na
níe uvedených telefonních èíslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.

Black & Decker
Kláterského 2
143 00 Praha 4
tel: 244 402 450
fax: 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na pøípadné zmìny vyhrazeno.

06/2004
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VIBRAÈNÁ BRÚSKA

Blahoeláme Vám!
Zvolili ste si náradie spoloènosti DEWALT. Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácia
vytvorili zo spoloènosti DEWALT jedného z najspo¾ahlivejích partnerov pre uívate¾ov
profesionálneho elektrického náradia.

Technické údaje
Napätie
V
Príkon
W
Ve¾kos podloky
mm
Poèet kmitov za minútu mm-1
Rozkmit
mm
Hmotnos
kg

D26420
230
350
112 x 236
12000-22000
2,5
2,8

Poistky:

10 A v napájacej sieti

náradie 230 V

D26421
230
350
112 x 236
22000
2,5
2,7

Vaa vibraèná brúska D26420/D26421/
D26422/D26423 je urèená na rýchle brúsenie
dreva, kovov a plastov v profesionálnom
pracovnom prostredí.
1 Hlavný spínaè (zapnuté/vypnuté)
2 Zaisovacie tlaèidlo
3 Regulátor otáèok (D26420/D26422)
4 Predná rukovä
5 Páèka na upínanie listu brúsneho papiera
6 Brúsna podloka
7 Rámèek na vak na prach
8 Vak na prach

Upozoròuje na riziko poranenia osôb,
skrátenia ivotnosti náradia alebo jeho
pokodenia v prípade nedodrania
pokynov uvedených v tomto návode.
Upozoròuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Nebezpeèenstvo vzniku poiaru.
Riziko explózie.

Elektrická bezpeènos

Obsah balenia

Elektromotor bol skontruovaný iba pre jedno
napätie. Vdy skontrolujte, èi zdroj napätia
zodpovedá napätiu na výkonovom títku.

Balenie obsahuje:
1 Vibraènú brúsku
1 Rýchloupínaciu brúsnu podloku
1 Rámèek vaku na prach
1 Vak na prach
3 Listy brúsneho papiera
1 Návod na pouitie
1 Výkresovú dokumentáciu



D26423
230
350
92 x 190
22000
2,5
2,5

Popis (obr. A)

V tomto návode sú pouité nasledujúce
symboly:



D26422
230
350
92 x 190
12000-22000
2,5
2,6

Vae náradie DEWALT je vybavené
dvojitou izoláciou pod¾a normy
EN 50144. Preto nie je nutné poui
zemniaci vodiè.
Výmena sieovej zástrèky

Skontrolujte, èi poèas prepravy nedolo
k pokodeniu náradia, jeho èastí alebo
prísluenstva.
Pred zahájením pracovných operácií
venujte dostatok èasu starostlivému
preèítaniu a porozumeniu tomuto návodu.

Pokia¾ potrebujete vau sieovú zástrèku
vymeni a vy ste osoba kompetentná to urobi,
postupujte pod¾a niie uvedeného návodu.
Pokia¾ si neveríte, kontaktujte váho
autorizovaného opravára D E WALT alebo
kvalifikovaného elektrikára.
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Pouitie predlovacieho kábla

Nastavenie prednej rukoväte (obr. D)
Poloha prednej rukoväte môe by nastavená
tak, aby umoòovala optimálnu obsluhu náradia.
 Uvo¾nite skrutku (13) umiestnenú
uprostred prednej rukoväte (4).
 Vymeòte rukovä na náradí a umiestnite ju
do inej montánej polohy.
 Uistite sa, èi je rukovä umiestnená správne.
 Pritiahnite opä skrutku rukoväte.

Ak je pouitie predlovacieho kábla nutné,
pouite iba schválený typ kábla, ktorý je vhodný
pre príkon tohto náradia (viï technické údaje).
Minimálny prierez vodièa je 1,5 mm2.
V prípade pouitia navinovacieho kábla,
odviòte vdy celú dåku kábla.

Montá a nastavenie

D26420/D26422
Nastavenie
elektronického regulátora otáèok (obr. A)

Predtým ako zahájite montá alebo
nastavovanie, vdy odpojte náradie od
siete.

Pomocou elektronického regulátora otáèok (3)
je moné otáèky plynule nastavi od hodnoty
12000 a do hodnoty 22000 min-1.
 Nastavte elektronický regulátor otáèok na
poadované otáèky. Správne nastavenie
ve¾kosti otáèok je vak otázkou skúsenosti
obsluhy.
 V zásade platí, e tvrdie materiály
vyadujú vyie otáèky.

Nasadenie brúsnych listov (obr. B1 a B2)
Nasadenie bených brúsnych listov (obr. B1)
 Zmäkèite list brúsneho papiera trením jeho
nebrúsenej strany o hranu pracovného
stola.
 Uvo¾nite obe upínacie páèky listu brúsneho
papiera (5).
 Vsuòte list brúsneho papiera pod svorku
listu brúsneho papiera (9).
 Zaistite zodpovedajúcu páèku listu
brúsneho papiera (5).
 Natiahnite poriadne brúsny papier cez
brúsnu podloku (6) a zopakujte tento
postup aj pri druhej svorke.

Odsávanie prachu (obr. E)
Pretoe pri drevoobrábaní pomocou
brúsky vzniká prach, vdy naintalujte
na brúsku vak na prach, ktorý bude
zodpoveda platným nariadeniam, ktoré
sa týkajú emisií prachu.

Nasadenie rýchloupínacích brúsnych listov
(hook and loop) (obr. B2)
 Pod¾a dole uvedeného postupu pripevnite
rýchloupínaciu brúsnu podloku.
 Postavte náradie na stôl, brúsnou
podlokou (6) otoèenou smerom hore.
 Polote list rýchloupínacieho brúsneho
papiera priamo na brúsnu podloku.
 Jednou rukou uchopte brúsnu podloku (6)
a zarovnajte otvory na odsávanie prachu
(10).
 Pritlaète list brúsneho papiera pevne na
brúsnu podloku.

Pri brúsení kovov nepouívajte vak
alebo odsávanie bez vhodnej ochrany
pred vznikajúcimi iskrami.




Pokyny na obsluhu


Výmena brúsnej podloky (obr. C)






Pod¾a nákresu vlote vak na prach (8) do
rámèeka (7).
Pripojte rámèek (7) k výstupu na odsávanie
prachu (14).
Otoète zostavu v smere pohybu
hodinových ruèièiek tak, aby dolo
k riadnemu zaisteniu.



Postavte náradie na stôl brúsnou
podlokou (5) otoèenou smerom hore.
Odstráòte skrutky (11), ktoré pripevòujú
brúsnu podloku k základni (12).
Odnímte brúsnu podloku zo základne.
Polote na základòu inú brúsnu podloku
tak, aby boli zarovnané vetky otvory na
montáne skrutky.
Znovu naskrutkujte skrutky (11) a pevne
ich pritiahnite.
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Vdy dodrujte bezpeènostné
predpisy a prísluné nariadenia.
Zaistite, aby bol kadý materiál,
ktorý chcete brúsi, riadne
pripevnený.
Vyvíjajte na obrobok iba ¾ahký tlak.
Nadmerný tlak nezlepuje úèinnos
brúsenia, ale jeho výsledkom je iba
väèie zaaenie náradia a
rýchlejie opotrebovanie brúsneho
papiera.
Vyvarujte sa preaovaniu náradia.

www.naradi-dewalt.cz
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Nepotrebné náradie a ivotné prostredie

Neprevádzajte brúsenie hoøèíka!

Nepotrebné náradie prineste do znaèkového
servisu DEWALT, kde bude spracované tak,
aby nedolo k ohrozeniu ivotného prostredia.

Zapnutie a vypnutie (obr. A)




Zapnutie: stisnite spínaè (1).
Ak chcete pracova v nepretritom reime,
stisnite tie zaisovacie tlaèidlo (2).
Vypnutie: stisnite opä spínaè (1).

Brúsenie (obr. A)





Zahájte prácu s brúsnym papierom
s najväèou ve¾kosou brúsneho zrna.
Pretoe brúska vytvára malé kriabance
vo vetkých smeroch, nie je nutné brúsenie
v smere kresby.
Kontrolujte prácu v krátkych intervaloch.
Po ukonèení práce a pred odpojením
napájacieho kábla náradie vdy vypnite.

Výmena vaku na prach (obr. E)
Ak chcete zaisti úèinné odsávanie prachu,
vymieòajte vak v okamiku, keï je zaplnený do
jednej tretiny.
 Opatrne vysuòte èas vaku s otvorom (15)
z otvoru na rámèeku (16) a vyberte celý
vak na prach (8).
 Pod¾a vyie uvedených pokynov vlote
do rámèeku nový vak na prach.
Ïalie podrobnosti týkajúce sa prísluenstva
získate u svojho znaèkového predajcu.

Údrba
Vae elektrické náradie D E WALT bolo
skontruované tak, aby pracovalo èo najdlhie
s minimálnymi nárokmi na údrbu. Dlhodobá
bezproblémová funkcia náradia závisí od jeho
správnej údrby a pravidelného èistenia.

Mazanie
Vae náradie nevyaduje iadne ïalie
mazanie.

Èistenie
Udrujte èisté ventilaèné dráky a plastový kryt
pravidelne èistite mäkkou tkaninou.
 Po pouití brúsky pri brúsení kovov bez
vaku na prach oèistite toto náradie prúdom
stlaèeného vzduchu.
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Veobecné bezpeènostné pokyny



Pri pouívaní tohto náradia vdy
dodrujte
platné
bezpeènostné
predpisy, aby ste zníili riziko vzniku
poiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo
riziko poranenia osôb. Pred pouitím
tohto výrobku si riadne pretudujte celý
návod. Tento návod si uschovajte pre
prípadné ïalie pouitie.






Veobecné











Udrujte èistú pracovnú plochu.
Neporiadok na pracovnom stole a v jeho
okolí môe vies k spôsobeniu nehody.
Berte oh¾ad na okolie pracovnej
plochy. Nevystavujte náradie daïu.
Nepracujte s náradím v podmienkach
s vysokou vlhkosou. Zaistite si kvalitné
osvetlenie pracovnej plochy (250 - 300
luxov). Nepouívajte náradie na miestach,
kde hrozí riziko vzniku poiaru alebo
explózie, napríklad v blízkosti hor¾avých
alebo výbuných kvapalín a plynov.
Udrujte deti mimo dosahu. Nedovo¾te
deom, ostatným osobám alebo zvieratám,
aby sa dostali do blízkosti náradia a aby
sa dotýkali náradia alebo napájacieho kábla.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste vo¾né
obleèenie alebo perky, môu by
zachytené pohybujúcimi sa èasami. Ak
máte dlhé vlasy, pouívajte vhodnú
pokrývku hlavy. Ak pracujete vonku,
pouívajte pokia¾ mono gumené rukavice
a nekåzavú obuv.
Prvky osobnej ochrany. Vdy
pouívajte ochranné okuliare. Ak sa pri
práci s náradím prái alebo odlietavajú
drobné èiastoèky materiálu, pouívajte
respirátor proti prachu alebo ochranný tít.
Ak sú tieto èiastoèky horúce, pouívajte
tie vhodnú pracovnú zásteru. Pouívajte
vdy vhodnú ochranu sluchu. Vdy noste
ochrannú prilbu.
Ochrana pred úrazom spôsobeným
elektrickým prúdom. Zabráòte kontaktu
tela s uzemnenými povrchmi (napr.
potrubím, radiátormi, sporákmi a
chladnièkami). Pri práci v extrémnych
podmienkach (napríklad vysoká vlhkos,
tvorba kovových pilín pri práci, atï.) môe
by elektrická bezpeènos zvýená
vloením izolaèného transformátora alebo
ochranného istièa (FI).
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Neprekáajte sami sebe. Pri práci stále
udrujte vhodný a pevný postoj.
Buïte stále pozorní. Stále sledujte, èo
robíte. Premý¾ajte. Ak ste unavení,
prerute prácu.
Upnite si riadne obrobok. Na upnutie
obrobku pouívajte svorky alebo zverák.
Je to bezpeènejie a umoòuje to obsluhu
náradia oboma rukami.
Pripojenie zariadenia na odsávanie
prachu. Ak je náradie vybavené
monosou pripojenia odsávania alebo
zbernej nádoby, zaistite, aby boli riadne
pripojené a správne pouívané.
Odpratanie nastavovacích prípravkov
a k¾úèov. Pred spustením náradia sa vdy
uistite, èi nie sú v jeho blízkosti k¾úèe alebo
nastavovacie prípravky.
Predlovacie káble. Pred pouitím
predlovací kábel vdy skontrolujte a ak je
pokodený, vymeòte ho. Ak pouívate
náradie vonku, pouívajte iba predlovací
kábel urèený na vonkajie pouitie, ktorý
je i takto oznaèený.
Pouívajte vhodné náradie. Pouitie
tohto náradia je popísané v tomto návode.
Nepreaujte malé náradia alebo prídavné
zariadenia pri práci, ktorá je urèená pre
výkonnejie náradie. Náradie bude
pracova lepie a bezpeènejie, ak sa bude
pouíva vo výkonnostnom rozsahu, pre
ktorý bolo urèené. Náradie nepreaujte.
Varovanie! Pouitie iného prísluenstva
alebo prídavného zariadenia a
prevádzanie iných pracovných operácií
ne je odporuèené týmto návodom, môe
spôsobi poranenie obsluhy.
Kontrola pokodených èastí. Pred
kadým pouitím náradie a napájací kábel
starostlivo skontrolujte, èi nie sú
pokodené. Skontrolujte vychýlenie a
uloenie pohybujúcich sa èastí,
opotrebované èasti a ïalie prvky, ktoré
môu ovplyvni prevádzku náradia. Uistite
sa, èi bude náradie riadne pracova a èi
bude riadne vykonáva urèenú funkciu. Ak
je náradie alebo akáko¾vek jeho èas
pokodená, nepouívajte ju. Ak nefunguje
hlavný spínaè, náradie nepouívajte.
Znièené alebo iné pokodené diely nechajte
vymeni v znaèkovom servise DEWALT.
Nikdy neprevádzajte iadne opravy sami.
Odpojenie náradia. Ak chcete ponecha
náradie bez dozoru, vypnite ho a poèkajte,
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dokia¾ sa úplne nezastaví. Ak sa náradie
nepouíva, pred výmenou èastí náradia,
prísluenstva alebo doplnkov a pred
prevádzaním údrby vdy odpojte napájací
kábel.
Zabráòte neúmyselnému spusteniu.
Neprenáajte náradie s prstom na hlavnom
spínaèi. Pred pripojením napájacieho kábla
k sieti sa uistite, èi je náradie vypnuté.
Zamedzte pokodeniu napájacieho
kábla. Pri prenáaní nikdy nedrte náradie
za napájací kábel. Neklbte a neahajte za
kábel pri jeho vyahovaní zo zásuvky. Veïte
kábel tak, aby neprechádzal cez ostré hrany
alebo horúce a mastné povrchy.
Uskladnenie nepouívaného náradia.
Ak nie je náradie pouívané, musí by
uskladnené na suchom mieste a musí by
tie vhodne zabezpeèené mimo dosahu
detí.
Prevádzajte údrbu starostlivo.
Z dôvodu bezpeènejej a výkonnejej
prevádzky udrujte náradie v èistom a
bezchybnom technickom stave. Dodrujte
vetky pokyny na prevádzanie údrby a
na výmenu prísluenstva. Udrujte vetky
ovládacie prvky a rukoväte èisté, suché a
nezneèistené olejom alebo mazivami.
Opravy. Toto náradie zodpovedá platným
bezpeènostným predpisom. Opravy tohto
náradia vdy zverujte mechanikom
znaèkového servisu D E WALT. Opravy
môu by prevádzané len kvalifikovanými
mechanikmi s pouitím originálnych
náhradných dielov. Nedodranie tohto
postupu môe znaène ohrozi uívate¾a.

Iskry a horúce èastice vznikajúce pri brúsení
a pri chode elektrických motorov môu
spôsobi vznietenie hor¾avých materiálov.











Brúsenie náterov
Dodrujte platné predpisy týkajúce sa brúsenia
náterov. Venujte náleitú pozornos
nasledujúcim bodom:
1 Ak je to moné, pouívajte na odsávanie
prachu vysávaè.
2 Pri brúsení náterov z farieb s prísadami
olova venujte peciálnu pozornos
nasledujúcemu:
 Zamedzte vstupu detí a tehotných ien
do pracovného priestoru.
 Vetky osoby vstupujúce do
pracovného priestoru by mali pouíva
peciálne masky urèené na ochranu
pred prachom a inými nebezpeènými
látkami z farieb, ktoré obsahujú
olovené prísady.
 V pracovnom priestore nejedzte,
nepijte a nefajèite.
3 Zaistite bezpeènú likvidáciu prachu a
ostatných neèistôt vzniknutých brúsením.

Ïalie bezpeènostné pokyny týkajúce sa
brúsok
Pri brúsení niektorých druhov dreva
(napr. buk alebo dub) a kovov, ktoré
môu produkova toxický prach buïte
ve¾mi opatrní. Pouívajte masku proti
prachu urèenú peciálne na ochranu
pred toxickým prachom a podobnými
splodinami a zaistite, aby boli takto
chránené vetky osoby nachádzajúce
sa alebo vstupujúce do pracovného
priestoru.


Pri brúsení elezných kovov pouívajte túto
brúsku na dobre vetraných miestach.
Nepracujte s touto brúskou v blízkosti
hor¾avých kvapalín, plynov alebo prachov.
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Prehlásenie o zhode
D26420/D26421/D26422/D26423
Spoloènos D E WALT prehlasuje, e tieto
elektrické náradia zodpovedajú normám:
98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144,
EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2 & EN
61000-3-3.
V prípade záujmu o podrobnejie informácie,
kontaktujte prosím spoloènos DEWALT na dole
uvedenej adrese alebo na adrese uvedenej
na konci tohto návodu.
Úroveò akustického tlaku pod¾a noriem 86/188/
EEC a 98/37/EEC, meraná pod¾a normy EN
50144:
LpA
(akustický tlak)
LWA
(akustický výkon)
* pôsobiaci v uchu obsluhy

dB(A)* 80
dB(A) 93

Preveïte prísluné merania týkajúce sa
ochrany sluchu.
Meraná stredná kvadratická hodnota
zrýchlenia pod¾a normy EN 50144: < 2,5 m/s2

Riadite¾ technického a vývojového oddelenia
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
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Politika naich sluieb
zákazníkom

tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záruèných opráv.

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

Naviac poskytuje servis DEWALT na vetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné diely
ïaliu servisnú záruènú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Záruka sa nevzahuje na spotrebné
prísluenstvo (vrtáky, skrutkovacie nástavce,
hob¾ovacie noe, brúsne kotúèe, pílové listy,
pílové kotúèe, brúsny papier a pod.) ani na
prísluenstvo
prístroja
pokodené
opotrebovaním.

Záruka DEWALT
Blahoeláme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
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.

Záruèný list je dokladom práv spotrebite¾a 
zákazníka v zmysle § 620 Obèianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka. Patrí
k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného èísla ako jeho
prísluenstvo. Pri kadej reklamácii je potrebné
tento záruèný list predloi predávajúcemu,
príp. servisnému stredisku D E WALT
poverenému vykonávaním záruèných opráv.
Vo vlastnom záujme si ho preto spolu
s originálom dokladu o nákupe starostlivo
uschovajte.

Kvalita tohto prístroja nám umoòuje ponúknu
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýko¾vek nedostatok podliehajúci záruke,
bude Vám u Váho obchodníka náradie
vymenené za nové. Vïaka 1 roènej záruke
istoty máte nárok po dobu 1 roka od zakúpenia
prístroja
na
bezplatné
prehliadky
v autorizovanom servise DEWALT. Zárukou
kvality firma DEWALT garantuje poèas trvania
záruènej doby (24 mesiacov pri nákupe pre
priamu osobnú spotrebu, 12 mesiacov pri
nákupe pre osobnú a podnikate¾skú èinnos)
bezplatné odstránenie akejko¾vek materiálovej
alebo výrobnej chyby za nasledovných
podmienok:
 Prístroj bude dopravený (spolu
s originálnym záruèným listom DEWALT a
s dokladom o nákupe), do jedného
z poverených servisných stredísk
D E WALT, 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.
 Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané

DEWALT ponúka rozsiahlu sie autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záruènom liste. Ïalie
informácie týkajúce sa servisu môete získa
na dole uvedených telefónnych èíslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.

Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 16
832 44 Bratislava
tel: 02 492 41 934
fax: 02 492 41 390
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.

06/2004
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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,

19
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GB

WARRANTY CARD

LT

GARANTINIS TALONAS

D

GARANTIEKARTE

LV

GARANTIJAS TALONS

CZ

ZÁRUÈNÍ LIST

PL

KARTA GWARANCYJNA

H

JÓTÁLLÁSI JEGY

SK

ZÁRUÈNÝ LIST

ZÁRUÈNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUÈNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 mìsícù pøi prodeji zboí fyzické osobì  spotøebiteli pro soukromou pøímou spotøebu (§ 620 Obèanského zákoníku)
G 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe  spotrebite¾ovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Obèianskeho zákonníka)
12 mìsícù pøi prodeji zboí podnikateli, který ho pouívá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské èinnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
G 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikate¾ovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikate¾skej èinnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:

.

Kupující prohlauje, e úèel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, e úèel nákupu je pre:
G Pøímou osobní spotøebu/Priamu osobnú spotrebu

G

Obchodní a podnikatelskou èinnost/obchodnú a podnikate¾skú èinnos

IÈO:

Èíslo pokladního dokladu - faktury/Èíslo pokladnièného dokladu - faktúry:

........................... ..
.

TYP VÝROBKU:
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

Selling stamp
Signature
Stempel
Unterschrift
Razítko prodejny
Podpis
Pecsét helye
Aláírás
°
Pardavejo
antspaudas
Paraas
Pârdevçja zîmogs
Pârdevçja paraksts
Stempel
Podpis
2Aèiatka predajne
Podpis

GB

www.naradi-dewalt.cz
D

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

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

tel. 476 112 143

CZ

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

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
Skanstes iela 13
Rîga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591

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

06/04

Defektas

Antspaudas
Paraas

