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Úvod

Návod k obsluze

1. pracovní plocha
2. řezná hlava
3. spodní protinůž
4. přítlačné pravítko
5. postranní díl
6. vodící tyč
7. boční doraz
8. prohlubeň pro roli papíru

1. K využití celé řezné délky řezačky posuňte řeznou hlavu (2) proti jednomu
z obou postranních dílů (5).

2. Materiál, který chcete řezat, vložte mezi přítlačné pravítko a  pracovní
plochu řezačky.

3. Řezný materiál zajistěte přitisknutím přítlačného pravítka (4).

4. Řez proveďte protažením řezné hlavy (2) vodící tyčí (6). Pohyb při řezání může
proběhnout v obou směrech.

Blahopřejeme Vám k zakoupení řezačky KOBRA.  Jsme přesvědčeni, že jste si vybrali správně.
Jedná se o velkokapacitní profesionální řezačky s rotačním nožem, s maximální délkou řezu
1000mm (KOBRA 1000R) a 1300mm (KOBRA 1300R), speciální otvor umožní řezat i větší formáty
než je udávaná pracovní délka.

předtištěnými fotografickými formáty a měřidly cm na pracovní ploše. Prohlubeň
v pracovním stole umožňuje umístění role papíru.

Řezačky jsou vybaveny řezným kotoučem uzavřeným v  plastovém
pouzdře,

Varování

Instalace

- Řezačku  je možno používat v suchých prostorech s teplotou od -5 °C do +40 °C.
- Je zakázáno její použití v mokrých, vlhkých a venkovních prostorech  a je určena pouze k  účelům,

které  jsou uvedeny v tomto návodu.
- Je zakázáno jiné použití, zvláště to, kde by mohlo dojít k poškození nebo zničení řezačky, popřípadě

poranění  osob.

- Vyjměte řezačku  z krabice a odstraňte z ní přepravní polystyrénová tělesa.
- Řezačku  umístěte na pevný podstavec, který zaručuje pohodlnou obsluhu.
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Přeprava, skladování, likvidace

Záruka

- Řezačku  přepravujte vždy v originálním balení dle symbolů pro přepravu uvedených na krabici.
- Řezačka neobsahuje žádné toxické látky ani jinak nebezpečné látky, a proto není nutný nestandardní

postup při likvidaci. Stroj i obal likvidujte jako tříděný odpad. Plastové a neželezné části nespalujte,
odevzdejte je do sběren zabývajících se zpracováním a likvidací odpadu. Při likvidaci dodržujte
zásady ochrany životního prostředí.

- Na Vaši řezačku  a na všechny její součásti a výrobní závady se vztahuje záruka v trvání 24 měsíců
od data jeho zakoupení.

- Pokud Vaše řezačka nefunguje správně, pročtěte si znovu důkladně tento návod k obsluze.
- Jestliže závada nemůže být odstraněna, uplatněte reklamaci u Vašeho prodejce. Ten Vám zajistí
bezplatnou opravu nebo výměnu za bezvadný stroj.

- Tato záruka se nevztahuje na vady způsobené hrubým zásahem, neopatrnou manipulací, neodbor-
nou obsluhou nebo na škody způsobené během přepravy.

- Nelze uplatnit další jinou záruku než výše jmenovanou.
- Podmínkou bezplatné reklamace je předložení záručního listu, dokladu o zakoupení stroje a dodání

stroje v originálním obalu, který zamezí poškození stroje během přepravy.

délka řezu (mm)
max. síla řezné vrstvy (mm)
rozměry pracovního stolu (mm)
DIN formáty
cm-měřidla
hmotnost (kg)
záruka (měsíce)

KOBRA 1000R
1000
0,8

1192 x 401 x 98
ano
ano
7,5
24

Technické charakteristiky

Důležité informace
- Nikdy nesahejte pod řeznou hlavu řezačky. Kruhový nůž je velice ostrý.
- Nedotýkejte se řezných hran rotujícího kruhového nože na řezné hlavě a spodního nože, jelikož jsou
velmi ostré, hrozí nebezpečí zranění.

Údržba a opravy
- Řezačka je prakticky bezúdržbová. Doporučujeme občas setřít vodící tyč vlhkým hadříkem.
- Výměna řezné hlavy:
1. řeznou hlavu posuňte proti postrannímu dílu a řezačku položte na zadní stranu
2. vyšroubujte tři šrouby z protějšího postranního dílu a postranní díl vyjměte
3. řeznou hlavu stáhněte z vodící tyče směrem dolů
4. náhradní řeznou hlavu posuňte na vodící tyči proti stávajícímu postrannímu dílu
5. zabezpečte, aby kruhový nůž přiléhal spodním nožem (nikdy ne na něm)!
6. postranní díl opět nasaďte  a pomocí šroubů upevněte

- Při poruše kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení koupili. Tento Vám zprostředkuje jak
případnou  záruční, tak i pozáruční opravu.

před

KOBRA 1300R
1300
0,8

1492 x 401 x 98
ano
ano
8

24

Dovozce: Univox spol. s r. o., Kolonie 392/2, 737 01 Český Těšín, tel. 558 737 604-5


