
Překlad návodu 

 

NÁVOD K OBSLUZE 
Tavná řezačka na polystyren a PVC 250 W, termonůž 

Typ: G81210, Model: KD-5, KD-5H 
 

 
 

 

 

Vyrobeno pro 

F.H. GEKO 

Kietlin, ul. Spacerowa 3 

97-500 Radomsko, Polsko 

www.geko.pl 

 

Před prvním použitím prosíme o důkladné seznámení se s tímto návodem k obsluze. Seznámení se 

se všemi pokyny, nezbytnými k bezpečnému používání a obsluze a porozumění všech rizik, 

které mohou vzniknout během provozu zařízení, patří do povinnosti jeho uživatele. 
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  Návod k obsluze 
 

 

 
 

 

ČESKÝ JAZYK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ!!! 

 

Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků, umístěné v návodu fotografie a obrázky jsou pouze 

ilustrativní a mohou se lišit od zakoupeného zboží. 

Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci. 
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  Návod k obsluze 
 

 

UPOZORNĚNÍ!!! 

 

První spuštění tohoto zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, ve kterém uživatel 

svobodně a bez nátlaku potvrzuje, že si tento návod pečlivě přečetl, pochopil jeho význam 

a seznámil se se všemi důsledky. 

 

UPOZORNĚNÍ! Dávejte pozor, dokud je ostří ještě horké! Nedodržení tohoto upozornění může 

způsobit popáleniny! 

 

1) Pracoviště 

a. Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Vyhněte se neuklízeným místům. 

b. Nepoužívejte nůž v přítomností výbušných kapalin, plynů nebo prachu.  

c. Používejte nůž v dostatečné vzdálenosti od děti a jiných osob. 

2) Elektrická bezpečnost 

a. Zástrčka musí odpovídat zásuvce, zástrčku žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte žádné 

adaptéry s uzemněním. 

b. Nedotýkejte se uzemněných části, jako je potrubí, radiátory a jiné. 

c. Nepoužívejte nůž v dešti nebo vlhkosti. 

d. Je zakázáno vyvírat nadměrný tlak na zařízení. Může to způsobit poškození částí zařízení. 

e. Při používání zařízení venku, použijte určenou k tomu koncovku. 

3) Osobní bezpečnost 

a. Buďte opatrní, nepoužívejte zařízení, pokud jste unavení nebo pod vlivem alkoholu, drog 

nebo léků. 

b. Používejte ochranný oděv, vždy si chraňte oči. Ochranné prostředky, jako jsou masky proti prachu, 

protiskluzová obuv, helma nebo chrániče sluchu, pomáhají snížit nebezpečí zranění. 

c. Před připojením zařízení se ujistěte, že je zařízení vypnuté. 

d. Před zapnutím zařízení odstraňte všechny regulační klíče. 

e. Používejte zařízení pouze ve stabilní poloze. 

f. Vhodně se oblečte. Nenoste příliš volné oblečení a šperky. 

4) Správná pracovní technika. 

a. Nepřetěžujte zařízení. Používejte výkon odpovídající k danému použití. 

b. Nepracujte se zařízením, pokud spínač nefunguje. Poškozený spínač by měl být opraven. 

c. Pokud chcete vyměnit některé součásti, odpojte zařízení ze zásuvky nebo vyjměte baterie. 

d. Zařízení skladujte v místě mimo dosah dětí. Nedovolte, aby nůž používaly osoby, které dříve 

nepracovaly s tímto typem zařízení. 

5) Servis 

a. Zařízení by mělo být opravováno kvalifikovanými osobami, náhradní díly musí být totožné 

s originálními. 

b. Upozornění! Jiné části, než jsou doporučené v tomto návodu, mohou vést ke zranění 

nebo poškození zařízení. 
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  Návod k obsluze 
 

SPECIFIKACE: 

Elektrické údaje: 230V ~ 50Hz, 250W 

Přepínač: stiskněte ON/OFF 

 

URČENÍ ZAŘÍZENÍ: 

Zařízení je navrženo pro řezání výrobků vyrobených z plastu, pěny, molitanu. 

 
ZPŮSOB POUŽÍVÁNÍ 

1. Hloubku řezu lze nastavit na 3-3/4" pomocí měřítka (1). Pro nastavení hloubky uvolněte dva 

přítlačné šrouby (3). Nastavte měřítko (1) na požadovanou hloubku řezu. Potom opětovně utáhněte 

šrouby (3). 

2. Zasuňte napájecí zástrčku do uzemněné elektrické zásuvky 230 V. 

3. Otočte knoflík pro regulaci teploty (9), abyste získali požadovanou teplotu. Upozornění: Níže 

uvedené teploty se mohou lišit o +/- 5o. 

Úroveň 1 = 100o 

Úroveň 2 = 160o 

Úroveň 3 = 230o 

Úroveň 4 = 360o 

Úroveň 5 = 450o 

4. Stiskněte a podržte spínač (19) k nahřání ostří (2). Ostří se nahřeje na předem nastavenou teplotu 

během jedné minuty a zůstane na úrovni vybrané teploty. Během práce bude rozsvícená dioda (22).  

5. Pokud je spínač v poloze OFF (19), napájení ostří je vypnuté (2) a ostří se pomalu ochlazuje. 

6. Ostří (2) se zcela ochladí po několika minutách. Buďte opatrní, dokud je ostří stálé horké. 

7. Odpojte nůž od elektrické zásuvky. 

8. Když se nůž zcela ochladí, uložte jej na čisté, suché a bezpečné místo mimo dosah dětí 

a neoprávněných osob. 

 

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 

Před použitím zařízení, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 

Vždy udržujte zařízení a větrací otvory čisté. 

Pokud zařízení přestane fungovat, měla by ho opravit kvalifikovaná osoba.  
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Poslední dvě číslice roku uplatnění označení CE - 16 

 

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
 

F .H. GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko 
s plnou odpovědnosti prohlašuje, že: 

 

Tavná řezačka na polystyren a PVC 250 W, termonůž 
Typ: G81210, Model: KD-5, KD-5H 

 

splňuje požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 

 

2006/95/ES ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se 

elektrických zařízení určených pro použití v určitých mezích napětí 

a harmonizovaných norem EN 60335-1/A13:2008, EN 60335-2-45/A1:2008, EN 622332008 

 

je identický s exemplářem, který je předmětem certifikátu č. N8 10 08 62496 003 ze dne 9. 8. 2010 

vydaného společnosti TUV SUD Product Service GmbH - Zertifizierstelle -  

Ridlerstrase 65 - 80339 Munchen - Německo 

 

 

Toto ES prohlášení o shodě nebude platné, pokud bude výrobek změněn 

nebo přestavěn bez souhlasu výrobce. 

 

 

 

 

 

 

Kietlin, 21. 3. 2014     Mgr. Grzegorz Kowalczyk 

Místo a datum vystavení    Příjmení, jméno a funkce oprávněné osoby  
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Záruční list 

1. Název zařízení a číslo výrobku  ………………………………………………... 

2. Datum nákupu    ………………………………………………... 

3. Přesný popis hlášené závady, chyby. ………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

V případě nedostatečného místa, prosím, pokračujte na zadní straně tohoto Listu s nahlášením. 

4. Název a adresa distribučního místa, ve kterém byl výrobek zakoupen. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Razítko prodávajícího   ………………………………………………... 

Datum a podpis.    ………………………………………………... 

6. Osobní kontaktní údaje, telefonní číslo. ………………………………………………... 

 

Záruční podmínky 

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců 
od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 
12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze 
a způsobu použití. 
Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným 
účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. 
Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné 
předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené 
údržby. 
Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií 
zpracování. 
Nárok na uplatnění záruky zaniká: 
1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze 
2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o. 
3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen 
4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součásti 
5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby 
6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů 
7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem 
8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém 
9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení 
Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejích normální funkce 
(např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.) 
Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly. 
Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se 
o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, 
budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí. 
Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.  
Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem 
zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady. 
Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe 
do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, 
nelze uznat jako záruční vady! 
Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým 
prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou 
v záruce uznány. 


