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Upozornìní !
Urèeno pro kutily.

Upozornenie !
Urèené pre domácich
majstrov.
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ÈETINA
Pouití výrobku

zaøízení k zachytávání prachu, zajistìte jeho správné
pøipojení a øádnou funkci.
Odstraòte seøizovací pøípravky a klíèe
Pøed sputìním náøadí se vdy ujistìte, zda jsou
odstranìny z jeho blízkosti klíèe nebo seøizovací
pøípravky.
Prodluovací kabely
Pøed pouitím tyto kabely prohlédnìte a pokud jsou
pokozené, tak je vymìòte. Pokud pouíváte náøadí
venku, pouívejte pouze prodluovací kabely urèené
pro venkovní pouití. Lze pouít a 30 m dlouhý
prodluovací kabel Black & Decker, ani dojde ke
ztrátì dodávaného výkonu.
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. Náøadí nepouívejte k úèelùm, pro které
není konstruováno, napøíklad nepouívejte okruní pilu
k øezání vìtví stromù nebo kmenù.
Varování! Pouití jiného pøísluenství nebo
pøídavného zaøízení a provádìní jiných pracovních
operací ne je doporuèeno tímto návodem mùe
zapøíèinit poranìní obsluhy.
Zkontrolujte pokozené èásti
Pøed kadým pouitím peèlivì zkontrolujte, zda nedolo
k pokození náøadí nebo napájecího kabelu. Zkontrolujte
vychýlení a uloení pohybujících se èástí, opotøebení
jednotlivých èástí, pokození ochranných krytù a
spínaèù a dalí prvky, které mohou ovlivnit správný
chod náøadí. Zajistìte, aby byl chod náøadí zcela v
poøádku a aby náøadí správnì plnilo funkci ke které je
urèeno. Pokud je kterákoliv èást náøadí vadná, nebo je
pokozená, náøadí nepouívejte. Pokud nelze hlavní
vypínaè náøadí zapnout a vypnout, s náøadím
nepracujte. Pokozené a znièené díly nechejte opravit
èi vymìnit v autorizovaném servisním støedisku. Nikdy
se nepokouejte provádìt jakékoliv opravy sami.
Odpojte náøadí od napájení
Pøed výmìnou kterýchkoliv èástí, pøísluenství èi
jiných pøipojených souèástí, pøed provádìním servisu
nebo pokud náøadí nepouíváte, odpojte je od elektrické
sítì.
Zabraòte neúmyslnému sputìní
Nepøenáejte náøadí s prstem na hlavním vypínaèi.
Ujistìte se, zda je náøadí pøi pøipojování ke zdroji
napìtí vypnuto.
Nepokozujte napájecí kabel
Nikdy nepøenáejte náøadí uchopením za napájecí
pøívodní kabel a pøi vytahování ze zásuvky za tento
kabel netahejte. Kabel pokládejte tak, aby nepøecházel
pøes ostré hrany nebo horké a mastné povrchy.
Náøadí které nepouíváte uskladnìte
Pokud náøadí nepouíváte, mìlo by být uskladnìno
na suchém místì a uzamèeno nebo jinak vhodnì
zabezpeèeno mimo dosah dìtí.
Údrbu provádìjte peèlivì
Ostøí nástrojù udrujte nabrouené a èisté, docílíte
tím bezpeènìjí provoz a vyí výkonnost. Pøi údrbì

Vae pila Black & Decker je urèena k øezání døeva a
døevìných výrobkù. Tento výrobek je urèen pouze
pro spotøebitelské pouití.

Bezpeènostní pokyny






Varování! Pøi pouití elektrického náøadí
napájeného z elektrické sítì musí být peèlivì
dodrovány základní bezpeènostní pokyny
vèetnì pokynù uvedených v tomto návodu,
abyste sníili riziko vzniku poranìní nebo
materiálních kod.
Pøed pouitím výrobku si øádnì prostudujte tento
návod.
Tento návod si uschovejte.
Pøed provádìním údrby, opravou nebo
seøizováním, vytáhnìte zástrèku pøívodní síové
òùry ze zásuvky.

Udrujte poøádek na pracoviti
Nepoøádek na pracovním stole a pøeplnìný pracovní
prostor mohou vést ke vzniku úrazu.
Berte ohled na okolí pracovní plochy
Nevystavujte náøadí deti. Nepracujte s náøadím
v podmínkách s vysokou vlhkostí. Zajistìte si kvalitní
osvìtlení pracovní plochy. Nepouívejte náøadí tam,
kde je riziko vzniku exploze, tj. v blízkosti hoølavých
kapalin nebo plynù.
Drte z dosahu dìtí
Nedovolte dìtem, ostatním osobám nebo zvíøatùm,
aby se dostaly do blízkosti pracovního prostoru nebo
se dotýkaly náøadí a pøívodních kabelù.
Vhodnì se oblékejte
Nenoste volné obleèení nebo perky, tyto mohou být
zachyceny pohybujícími se èástmi náøadí. Jestlie
pracujete venku, pouívejte pokud mono gumové
rukavice a neklouzavou obuv. Jestlie máte dlouhé
vlasy, pouívejte vhodnou pokrývku hlavy.
Prvky osobní ochrany
Vdy pouívejte ochranné brýle. Jestlie se pøi práci
s náøadím práí nebo pokud odlétávají drobné
èásteèky materiálu, pouívejte proti prachu ochranný
tít nebo respirátor. Pøi nadmìrné hluènosti pouívejte
vhodnou ochranu sluchu.
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Vyvarujte se tìlesného kontaktu s uzemnìnými
pøedmìty (napøíklad potrubí, radiátory, elektrické
sporáky, chladnièky, atd.). Elektrická bezpeènost
mùe být dále zvýena pouitím vysoce citlivého
zaøízení (30 mA / 30 mS) pro zbytkový proud (RCD).
Nepøekáejte sami sobì
Pøi práci vdy udrujte vhodný a pevný postoj.
Zùstaòte stále pozorní
Stále sledujte, co provádíte. Pracujte s rozumem.
Pokud jste unaveni, práci pøerute.
Upnìte si obrobek
K pøipevnìní obrobku pouívejte svorky nebo svìrák.
Je to bezpeènìjí a umoòuje to manipulaci s náøadím
obìma rukama.
Pøipojte si zaøízení k zachytávání prachu
Pokud je zaøízení vybaveno adaptérem pro pøipojení
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a výmìnì pøísluenství se øiïte pokyny. Udrujte
vechny rukojeti a ovládací prvky èisté, suché a
nezneèistìné oleji èi jinými mazivy.
Opravy
Toto náøadí vyhovuje platným bezpeènostním
pøedpisùm. Opravy by mìly být provádìny pouze
kvalifikovanými osobami pøi pouití originálních
náhradních dílù, nedodrení tohoto pokynu mùe vést
ke znaènému ohroení obsluhy.





Pouívejte pouze øezné kotouèe které jsou ostré
a jsou ve vynikajícím provozním stavu, prasklé
èi opotøebené øezné kotouèe by mìly být ihned
vyøazeny a nahrazeny novými.
Ujistìte se, zda je øezný kotouè bezpeènì
uchycen a otáèí se ve správném smìru.

Zpìtný ráz
Zpìtný ráz nastane, pokud se pila zakousne a je taena
zpìt smìrem k obsluze.

Pokud se pila zakousne, okamitì uvolnìte stisk
hlavního vypínaèe.

irí tabule si v blízkosti øezu podepøete.

Elektrická bezpeènost
Toto náøadí je chránìno dvojitou izolací, a
proto není nutný ádný zemnící vodiè. Vdy
zkontrolujte, zda síové napìtí odpovídá
napìtí uvedenému na typovém títku
náøadí.

Pøehled
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Doplòující bezpeènostní pøedpisy pro okruní pily
Pilování

Vdy zajistìte dostateèný prostor pod øezaným
obrobkem. Pøi øezání zdiva dejte pozor na skryté
vedení potrubí a kabelù.

Pøed øezáním odstraòte z obrobku høebíky a
kovové pøedmìty.

Nepokouejte se øezat extrémnì malé obrobky.

Náøadí vdy svírejte za rukojeti obìma rukama.

Nikdy nepouívejte náøadí, pokud míøí pilový
kotouè nahoru èi do strany.

Nikdy nepokládejte náøadí na stùl èi na pracovní
desku, pokud jste jej nevypnuli.

Po vypnutí se nepokouejte rotující kotouè
zastavit pøítlakem proti ostøí kotouèe.

Pokud je napájecí kabel pokozen nebo pøetren,
okamitì jej vytáhnìte ze zásuvky.

Hlavní vypínaè Zap/vyp
Tlaèítko odjitìní
Hlavní rukoje
Vedlejí rukoje
Mìrka úhlu pokosu
Zajiující knoflík nastavení pokosu
Rovnobìné vodítko
Patka
Øezný kotouè
Ochranný kryt ostøí
Rozvírací klín
Mìøítko hloubky øezu
Zajiující knoflík nastavené hloubky øezu
Klíè
Výstupní prachový otvor

Kompletování
Varování! Pøed provedením následujících operací
se ujistìte, zda je náøadí vypnuto a odpojeno od zdroje
napìtí a e se øezný kotouè zastavil.

Provozní ochranná zaøízení

Ujistìte se, zda jsou vekerá zaøízení okolo ostøí
øezného kotouèe ve výborném provozním stavu.

Nikdy nezajiujte pohyblivé ochranné títy
v otevøené poloze.

Pokud není uzavøen ochranný kryt ostøí, s pilou
nepracujte.

Pokud potøebujete ruènì pøesunout ochranný tít
ostøí, vdy pouijte páèku pro sklopení ochranného
krytu.

Ujistìte se, zda je rozvírací klín správnì nastaven.

Nikdy neodstraòujte rozvírací klín.

Sejmutí a nasazení øezného kotouèe (obr. A)
Sejmutí

Do otvoru (16) vlote roubovák, tím zabráníte
otáèení øezného kotouèe.

Povolte a odstraòte pøídrný roub øezného kotouèe
(17) tak, e jej budete otáèet pomocí dodaného
klíèe (14) proti smìru hodinových ruèièek.

Sejmìte vnìjí podloku (18).

Sejmìte øezný kotouè (9).
Upevnìní

Øezný kotouè nasuòte na vnitøní podloku (19),
ujistìte se, zda ipka na kotouèi je ve stejném
smìru jako ipka vyznaèená na náøadí.

Nasaïte na høídel vnìjí podloku (18), vyvýenou
stranou na druhou stranu od øezného kotouèe.

Do otvoru zaroubujte pøídrný roub øezného
kotouèe (17).

Do otvoru (16) vlote roubovák, tím zabráníte
otáèení øezného kotouèe.

Dotáhnìte pøídrný roub øezného kotouèe (17)
tak, e jej budete otáèet pomocí dodaného klíèe
(14) ve smìru hodinových ruèièek.

Rozvírací klín seøiïte podle níe uvedeného
postupu.

Øezný kotouè

Nepouívejte øezný kotouè, pokud neodpovídá
specifikacím uvedeným v tomto návodu
k pouití. Pouívejte pouze øezný kotouè Black &
Decker se správnou velikostí, sílou a otáèkami
urèenými pro pouití s tímto náøadím.

Nepouívejte øezný kotouè, pokud je silnìjí nebo
pokud je hloubka zábìru mení ne je velikost
rozvíracího klínu.

Nepouívejte øezný kotouè vyrobený z vysoce
legované slitiny, vysokorychlostní oceli (ocel
HSS).

Nepouívejte øezný kotouè urèený k øezání kovu
nebo zdiva.
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Nastavení noe (obr. B)
Rozvírací klín chrání ostøí øezného kotouèe pøed
zablokováním v prùbìhu záøezu. Po výmìnì øezného
kotouèe je nutno rozvírací klín seøídit.

Povolte roub (20) pøièem rozvírací klín drte
v pùvodní poloze.

Rozvírací klín (11) umístìte tak, jak je znázornìno
na obrázku.
Vzdálenost mezi ozubením a rozvíracím
klínem by mìla být 2 - 3 mm.
Výka mezi ozubením a spodním koncem
rozvíracího klínu by mìla být 2 - 3 mm.

Dotáhnìte roub.





Pøed zapoèetím øezu nechejte pár vteøin toèit
kotouè naprázdno.
Pøi provádìní øezu tlaète na náøadí jen lehce.
Pracujte s patkou pily pøitisknutou k obrobku.

Odsávání prachu (obr. F)
K pøipojení vysavaèe èi odsávaèe prachu k náøadí je
nutno pouít adaptér. Adaptér je moné zakoupit
u vaeho místního prodejce Black & Decker.

Adapter (23) nasaïte na otvor k odsávání prachu
(15).

K adapteru pøipojte hubici vysavaèe.
Rady k optimálnímu vyuití

tìpení okrajù øezù zabráníte tak, e budete
provádìt øez z té strany obrobku, kde vám to tak
nevadí.

Pro minimalizaci tìpení okrajù øezu, napøíklad
pøi øezání laminátù, upnìte k horní stranì obrobku
kus pøekliky.

Osazení a sejmutí rovnobìného vodítka (obr. C)
Rovnobìné vodítko se pouívá k provádìní pøímých
øezù rovnobìných s okrajem obrobku.
Upevnìní

Povolte pojistný roub (21).

Rovnobìné vodítko (7) protáhnìte otvory (22).

Posuòte rovnobìné vodítko do poadované
polohy.

Dotáhnìte pojistný roub.

Pøísluenství
Výkonnost vaeho náøadí závisí na pouitém
pøísluenství. Pøísluenství Black & Decker a Piranha
je zkonstruováno k vytvoøení standardu vysoké kvality
a je urèeno ke zvýení výkonnosti vaeho náøadí.
Pouitím tohoto pøísluenství docílíte toho nejlepího
výsledku, který vám vae náøadí mùe poskytnout.

Sejmutí

Povolte pojistný roub (21).

Vytáhnìte rovnobìné vodítko ven z náøadí.

Pouití

Údrba

Toto náøadí je moné pouívat v pravé i v levé ruce.

Vae náøadí bylo navreno tak, aby mìlo dlouhou
ivotnost spoleènì s minimálními nároky na údrbu.
Pøedpokladem dlouhodobé bezproblémové funkce
náøadí je jeho pravidelné èitìní a péèe.

Vìtrací otvory èistìte pravidelnì èistým suchým
malíøským tìtcem.

K èitìní náøadí pouívejte pouze mýdlový roztok
a vlhký hadøík. Zabraòte vniknutí jakékoliv
kapaliny do útrob náøadí a nikdy neponoøujte
jakoukoliv èást náøadí do kapaliny.

Nastavení hloubky øezu (obr. D)
Hloubku øezu by mìla být nastavena podle síly
øezaného obrobku. Mìla by pøesáhnout sílu obrobku
pøiblinì o 2 mm.

Povolte knoflík (13) a tím bude odjitìna patka
pily.

Pøesuòte patku pily (8) do poadované polohy.
Korespondující velikost hloubky øezu lze odeèíst
na mìrce (12).

Pøitáhnìte knoflík tak, aby byla patka pily
zajitìna v nastavené poloze.

Ochrana ivotního prostøedí
Black & Decker zajiuje výhodnou recyklaci
svých výrobkù i po uplynutí jejich technické
ivotnosti. Tato sluba je poskytována
bezplatnì. V rámci této výhodné sluby
vrate vae náøadí kterékoliv autorizované
servisní poboèce Black & Decker, kde bude
toto náøadí shromádìno a s ohledem na
ivotní prostøedí recyklováno.

Nastavení úhlu pokosu (obr. E)
U tohoto náøadí je moné nastavit úhel pokosu
v rozsahu 0° a 45°.

Povolte pojistný knoflík (6) tak, aby byla patka
pily odjitìna.

Pøesuòte patku pily (8) do poadované polohy.
Korespondující velikost úhlu pokosu lze odeèíst
na mìrce (5).

Dotáhnìte pojistný knoflík tak, aby byla patka
pily zajitìna v nastavené poloze.

Místo vaí nejblií autorizované servisní poboèky
Black & Decker se dozvíte na pøísluné adrese
uvedené na zadní stranì této pøíruèky. Takté je mono
najít pøehled autorizovaných servisních dílen firmy
Black & Decker a rovnì i dalí informace na
internetové adrese: www.2helpU.com

Zapnutí a vypnutí

Náøadí zapneme tak, e pojistné tlaèítko (2)
pøesuneme do polohy odjitìno a zmáèkneme
hlavní vypínaè zap/vyp (1).

Náøadí vypneme tak, e uvolníme hlavní vypínaè
zap/vyp.
Øezání

Náøadí dríme vdy obìma rukama.
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Technické údaje
CD601
Napìtí
VAC 230
Pøíkon
W 1100
Otáèky naprázdno
min-1 5 000
Max. hloubka øezu
m m 55
Prùmìr øezného kotouèem m 170
Vrtání kotouèe
m m 16
íøka ostøí
m m 2,6
Hmotnost
kg 4,7

Záruka
Spoleènost Black & Decker dùvìøuje kvalitì svého
vlastního náøadí a poskytuje kupujícímu mimoøádnou
záruku. Tento pøíslib záruky se rozumí bez újmy na
zákonných nárocích na záruku, pøièem je v ádném
pøípadì neomezuje. Tato záruka platí ve vech
èlenských státech EU a Evropské Zóny Volného
Obchodu EFTA.

CD602
230
1 150
5 000
55
170
16
2,6
4,7

Pokud se v prùbìhu 24 mìsícù od data zakoupení
objeví na náøadí Black & Decker závada plynoucí
z vady materiálu èi vada vzniklá zpùsobem
zpracování, spoleènost Black & Decker zaruèuje
výmìnu vadných dílù nebo výmìnu vadného náøadí
ani by obtìovala zákazníka více, ne bude nezbytnì
nutno, pøedpokladem je:

Náøadí nebylo pouito k podnikání, pøi výkonu
podnikání nebo pøi obchodní èinnosti formou
pùjèování;

Náøadí nebylo pouito nedovoleným zpùsobem
nebo s nedostateènou péèí;

Náøadí nebylo pokozeno cizím zavinìním;

Nebyl proveden ádný pokus o opravu náøadí
jinými osobami ne personálem autorizovaného
servisního zástupce èi zákaznického servisu
spoleènosti Black & Decker.

Prohláení o shodì v rámci EU

CD601/CD602
Spoleènost Black & Decker prohlauje, e tyto výrobky
odpovídají následujícím normám: 98/37/EC, 89/336/
EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55014, EN 61000
98 dB(A),
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
111 dB(A),
hodnota vibrací ruka/pae < 2,5 m/s2

K uplatnìní této záruky je tøeba prodávajícímu èi
záruèní opravnì pøedloit doklad o zakoupení. Místo
vaí nejblií autorizované servisní poboèky Black &
Decker se dozvíte na pøísluné adrese uvedené na
zadní stranì této pøíruèky. Takté je mono najít pøehled
autorizovaných servisních dílen firmy Black & Decker
a rovnì i dalí informace na internetové adrese:
www.2helpU.com.

Kevin Hewitt
Technický a vývojový øeditel
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom

Prosíme o provedení registrace na naí internetové
adrese www.blackanddecker.com, abyste mohli být
informováni o naich nových výrobcích a speciálních
nabídkách. Dalí informace o znaèce Black & Decker
a o sortimentu naich výrobkù naleznete na
internetové adrese www.blackanddecker.com.
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Politika sluby zákazníkùm

 Do pøístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
povolané tvoøí personál povìøených
servisních støedisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádìní
záruèních oprav.

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

Navíc servis Black & Decker poskytuje na vekeré
provedené opravy a vymìnìné náhradní díly
dalí servisní záruèní lhùtu 6 mìsícù.

Záruka Black & Decker 2 roky

Záruka se nevztahuje na spotøební pøísluenství
(vrtáky, roubovací nástavce, pilové kotouèe,
hoblovací noe, brusné kotouèe, pilové listy,
brusný papír a pod.).

Blahopøejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Ná závazek ke kvalitì v sobì samozøejmì
zahrnuje také nae sluby zákazníkùm.

Black & Decker nabízí rozsáhlou sí
autorizovaných servisních opraven a
sbìrných støedisek, jejich seznam naleznete
na záruèním listu.

Proto nabízíme záruèní lhùtu daleko pøesahující
minimální poadavky vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto pøístroje nám umoòuje nabídnout
Vám záruèní lhùtu po dobu 24 mìsícù.

Black & Decker
Kláterského 2

Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v prùbìhu 24 mìsícù záruèní lhùty,
garantujeme jejich bezplatné odstranìní pøípadnì,
dle naeho uváení, bezplatnou výmìnu pøístroje
za následujících podmínek:


143 00 Praha 4 - Modøany

Pøístroj bude dopraven (spolu s originálním
záruèním listem Black & Decker a
s dokladem o nákupu) do jednoho
z povìøených servisních støedisek Black
& Decker, která jsou autorizována
k provádìní záruèních oprav.

Tel.:

244 403 247

Fax:

241 770 167

Právo na pøípadné zmìny vyhrazeno.

12/99

 Pøístroj byl pouíván pouze
s originálním pøísluenstvím èi
pøídavnými zaøízeními a pøísluenstvím
BBW èi Piranha, které je výslovnì
doporuèeno jako vhodné k pouívání
spolu s pøístroji Black & Decker.
 Pøístroj byl pouíván a udrován
v souladu s návodem k obsluze.
 Pøístroj nevykazuje ádné pøíèiny
pokození zpùsobené opotøebením.
 Motor pøístroje nebyl pøetìován a
nejsou patrné ádné známky
pokození vnìjími vlivy.
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SLOVENÈINA
Pouitie výrobku

Pripojte si zariadenie na zachytávanie prachu
Ak je zariadenie vybavené adaptérom na pripojenie
zariadenia na zachytávanie prachu, zaistite jeho
správne pripojenie a riadnu funkciu.
Odstráòte nastavovacie prípravky a k¾úèe
Pred spustením náradia vdy skontrolujte, èi sú z jeho
blízkosti odstránené k¾úèe alebo nastavovacie
prípravky.
Predlovacie káble
Predlovací kábel pred kadým pouitím skontrolujte,
ak bude pokodený, vymeòte ho. Ak náradie pouívate
vonku, pouívajte iba schválené a prislúchajúcim
spôsobom urèené predlovacie káble. Môete poui
predlovací kábel Black & Decker o dåke 30 m bez
toho, aby dolo ku strate dodávaného výkonu.
Pouívajte vhodné náradie
Pouitie tohto náradia je popísané v tomto návode.
Nepreaujte malé náradie 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. Náradie nepreaujte. Náradie nepouívajte
na iné úèely, ne na tie, na ktoré bolo navrhnuté,
napríklad nepouívajte okrunú pílu na odde¾ovanie
kmeòa stromu alebo na orezávanie konárov.
Pozor! Pouitie iného prísluenstva alebo prídavného
zariadenia a prevádzanie iných pracovných operácií,
ne je odporuèené v tomto návode môe zapríèini
poranenie obsluhujúceho.
Kontrolujte pokodené èasti
Pred kadým pouitím pozorne skontrolujte, èi nedolo
k pokodeniu náradia alebo napájacieho kábla.
Skontrolujte vychýlenie a uloenie pohybujúcich sa
èastí, opotrebenie jednotlivých èastí, pokodenie
ochranných krytov a spínaèov a ïalie prvky, ktoré
by mohli ovplyvni správny chod náradia. Zaistite,
aby bol chod náradia úplne v poriadku, a aby náradie
plnilo správne funkciu, na ktorú bolo urèené. Ak je
akáko¾vek èas náradia chybná alebo je pokodená,
náradie nepouívajte. Ak sa nedá hlavný vypínaè
zapnú a vypnú, s náradím nepracujte. Pokodené a
znièené diely nechajte opravi alebo vymeni
v autorizovanom servisnom stredisku. Nikdy sa
nepokúajte prevádza iadne opravy sami.
Odpojte náradie od napájania
Pred výmenou kadej èasti, prísluenstva alebo iných
pripojených súèastí, pred prevádzaním servisu alebo
ak náradie nepouívate, odpojte ho od elektrickej siete.
Zabráòte neúmyselnému zapnutiu
Neprenáajte náradie s prstom na hlavom vypínaèi.
Skontrolujte, èi je náradie pri pripájaní ku zdroju napätia
vypnuté.
Nepokodzujte napájací kábel
Nikdy neprenáajte náradie uchopením za napájací
prívodný kábel a pri vyahovaní zo zásuvky za tento
kábel neahajte. Kábel veïte tak, aby neprechádzal
cez ostré hrany alebo horúce a mastné povrchy.
Nepouívané náradie uskladnite
Ak náradie nepouívate, malo by by uskladnené na
suchom mieste a uzamknuté alebo iným spôsobom
vhodne zabezpeèené mimo dosahu detí.

Vaa píla Black & Decker je urèená na rezanie dreva
a drevených výrobkov. Tento výrobok je urèený iba
na spotrebite¾ské pouitie.

Bezpeènostné pokyny






Pozor! Pri pouívaní elektrického náradia
napájaného z elektrickej siete musia by dôkladne
dodriavané základné bezpeènostné pokyny
vrátane pokynov uvedených v tomto návode,
aby ste zníili riziko vzniku poranenia alebo
materiálnych kôd.
Pred pouitím výrobku si riadne pretudujte celý
návod.
Tento návod si uschovajte.
Pred prevádzaním údrby, opravou alebo
nastavovaním, vytiahnite zástrèku prívodného
sieového kábla zo zásuvky.

Udrujte poriadok na pracovisku
Neporiadok na pracovnom stole a preplnený pracovný
priestor môu vies ku vzniku úrazu.
Berte oh¾ad na okolie pracovnej plochy
Nevystavujte náradie daïu. Nepracujte s náradím
v podmienkach s vysokou vlhkosou. Zaistite si
kvalitné osvetlenie pracovnej plochy. Nepouívajte
náradie tam, kde je riziko vzniku výbuchu, v blízkosti
hor¾avých kvapalín alebo plynov.
Udrujte deti mimo dosahu
Nedovo¾te deom, ostatným osobám alebo zvieratám,
aby sa dostali do kontaktu s náradím alebo prívodným
káblom. Vetci, okrem obsluhujúceho by sa mali
zdriava mimo pracovného priestoru.
Vhodne sa obliekajte
Nenoste príli vo¾né obleèenie alebo perky, ktoré by
mohli by zachytené o pohybujúce sa èasti náradia.
Ak pracujete vonku, pouívajte, pokia¾ to bude moné
gumené rukavice a protimykovú obuv. Ak máte dlhé
vlasy, pouívajte vhodnú ochranu hlavy.
Prvky osobnej ochrany
Vdy pouívajte ochranné okuliare. Ak sa pri práci
s náradím prái alebo ak odletujú drobné èiastoèky
materiálu, pouívajte ochranný tít alebo respirátor.
Pri nadmernej hluènosti pouívajte vhodnú ochranu
sluchu.
Ochrana proti úrazu elektrickým prúdom
Vyvarujte sa telesnému kontaktu s uzemnenými
predmetmi, ako sú rúrky, radiátory, elektrické sporáky
a chladnièky. Elektrická bezpeènos môe by ïalej
zvýená pouitím ve¾mi citlivého zariadenia (30 mA /
30 mS) pre zvykový prúd (RCD).
Neprekáajte sami sebe
Pri práci udriavajte vhodný a pevný postoj.
Buïte stále pozorní
Stále sledujte, èo robíte. Sústreïte sa na prácu,
premý¾ajte. Ak ste unavení, prácu prerute.
Upnite si polotovar
Na pripevnenie polotovaru pouívajte svorky alebo
zverák. Je to bezpeènejie a umoòuje to manipuláciu
s náradím oboma rukami.
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Prevádzajte pozorne údrbu
Ostrie nástrojov udriavajte nabrúsené a èisté, docielite
tým bezpeènejiu prevádzku a vyiu výkonnos. Pri
údrbe a výmene prísluenstva sa riaïte pokynmi.
Vetky rukoväte a ovládacie prvky udrujte èisté,
suché a nezneèistené olejmi alebo inými mazivami.
Opravy
Toto náradie vyhovuje platným bezpeènostným
predpisom. Opravy by mali by prevádzané výhradne
kvalifikovanými osobami za pouitia originálnych
náhradných dielov, nedodranie tohto pokynu môe
vies k ohrozeniu obsluhujúceho.






Nepouívajte rezné kotúèe vyrobené z vysoko
legovanej zliatiny, vysokorýchlostnú oce¾ (oce¾
HSS).
Nepouívajte rezný kotúè urèený na rezanie kovu
alebo muriva.
Pouívajte výhradne ostré rezné kotúèe vo
vynikajúcom prevádzkovom stave, prasknuté
alebo opotrebované rezné kotúèe by mali by
ihneï vyradené a nahradené novými.
Skontrolujte, èi je rezný kotúè bezpeène
pripevnený a otáèa sa správnym smerom.

Spätný ráz
Spätný ráz nastane, keï sa píla zasekne a je ahaná
spä smerom k obsluhujúcemu.

Ak sa píla zasekne, okamite uvo¾nite stlaèenie
hlavného vypínaèa.

irie tabule si v blízkosti rezu podoprite.

Elektrická bezpeènos
Toto náradie je chránené dvojitou izoláciou,
a preto nie je nutný iadny uzemòovací vodiè.
Vdy skontrolujte, èi sieové napätie
vyhovuje napätiu uvedenému na typovom
títku náradia.

Preh¾ad

Ïalie bezpeènostné predpisy pre okruné píly

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pílenie

Vdy si zabezpeète dostatoèný priestor pod
rezaným polotovarom. Pri rezaní muriva dajte
pozor na ukryté vedenie potrubí a káblov.

Pred rezaním odstráòte z polotovaru klince a
kovové predmety.

Nepokúajte sa reza extrémne malé polotovary.

Náradie vdy drte oboma rukami za rukoväte.

Nikdy nepouívajte náradie, ak pílový kotúè mieri
nahor alebo do boku..

Náradie nikdy neodkladajte na stôl alebo na
pracovnú dosku, ak ste ho nevypli.

Po vypnutí sa nepokúajte rotujúci kotúè zastavi
tlakom proti ostriu kotúèa.

Ak je napájací kábel pokodený alebo pretrhnutý,
okamite ho vytiahnite zo zásuvky.

Hlavný vypínaè Zap/vyp
Tlaèidlo odistenia
Hlavná rukovä
Ved¾ajia rukovä
Meradlo uhla rezu
Zaisujúci regulátor nastavenia uhla rezu
Rovnobené vodidlo
Pätka
Rezný kotúè
Ochranný kryt ostria
Odtrhávací nô
Meradlo håbky rezu
Zabezpeèovací regulátor nastavenej håbky rezu
K¾úè
Výstupný prachový otvor

Kompletizácia
Pozor! Pred prevedením nasledujúcich operácií
skontrolujte, èi je náradie vypnuté a odpojené od zdroja
napätia, a èi sa rezný kotúè zastavil.

Prevádzkové ochranné zariadenia

Skontrolujte, èi sú vetky zariadenia okolo ostria
rezného kotúèa vo výbornom prevádzkovom
stave.

Nikdy nezaisujte pohyblivé ochranné títy
v otvorenej polohe.

Ak nie je uzatvorený ochranný kryt ostria, s pílou
nepracujte.

Ak potrebujete ruène presunú ochranný kryt
ostria, vdy pouívajte páèku na sklopenie
ochranného krytu.

Skontrolujte, èi je správne nastavený odtrhávací
nô.

Nikdy tento nô neodstraòujte.

Zosadenie a nasadenie rezného kotúèa (obr. A)
Zosadenie

Do otvoru (16) vlote skrutkovaè, tým zabránite
otáèaniu rezného kotúèa.

Povo¾te a odstráòte prídrnú skrutku rezného
kotúèa (17), skrutkou otáèajte pomocou dodaného
k¾úèa (14) proti smeru otáèania hodinových
ruèièiek.

Vytiahnite vonkajiu podloku (18).

Vytiahnite rezný kotúè (9).
Upevnenie

Rezný kotúè nasuòte na vnútornú podloku (19),
skontrolujte, èi ípka na kotúèi je v rovnakom
smere ako ípka vyznaèená na náradí.

Nasaïte na hriade¾ vonkajiu podloku (18),
vyvýenou stranou na druhú stranu od rezného
kotúèa.

Do otvoru zaskrutkujte prídrnú skrutku rezného
kotúèa (17).

Rezný kotúè

Rezný kotúè nepouívajte, ak nevyhovuje
pecifikáciám uvedeným v tomto návode na
pouitie. Pouívajte iba rezný kotúè Black &
Decker správnej ve¾kosti, silou a otáèkami
urèenými na pouitie s týmto náradím.

Rezný kotúè nepouívajte, ak je hrubí alebo ak
je håbka záberu menia ako ve¾kos odtrhávacieho
noa.
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Do otvoru (16) vlote skrutkovaè, tým zabránite
otáèaniu rezného kotúèa.
Dotiahnite prídrnú skrutku rezného kotúèa (17),
skrutkou otáèajte pomocou dodaného k¾úèa (14)
v smere hodinových ruèièiek.
Nô na odtrhnutie nastavte pod¾a niie
uvedeného postupu.

Zapnutie a vypnutie

Náradie zapnete tak, e poistné tlaèidlo (2)
presuniete do polohy odistené a stlaèíte hlavný
vypínaè zap/vyp (1).

Náradie vypnete tak, e uvo¾níte hlavný vypínaè
zap/vyp.
Rezanie

Náradie dríme vdy oboma rukami.

Pred zaèatím rezu nechajte nieko¾ko sekúnd toèi
kotúè naprázdno.

Pri prevádzaní rezu netlaète príli na náradie.

Pracujte s pätkou píly pritlaèenou k polotovaru.

Nastavenie noa na odtrhnutie (obr. B)
Nô na odtrhnutie chráni ostrie rezného kotúèa pred
zablokovaním v priebehu zárezu. Po výmene rezného
kotúèa bude potrebné nô na odtrhnutie nastavi.

Povo¾te skrutku (20), tak e nô budete dra
v pôvodnej polohe.

Nô na odtàhanie (11) umiestnite tak, ako je
znázornené na obrázku.
Vzdialenos medzi ozubením a odtrhávacím
noom by mala by 2 - 3 mm.
Výka medzi ozubením a spodným koncom
noa na odtàhanie by mala by 2 - 3 mm.

Pritiahnite skrutku.

Odsávanie prachu (obr. F)
Na pripojenie vysávaèa alebo odsávaèa prachu
k náradiu je nutné poui adaptér. Adaptér môete
zakúpi u Váho miestneho predajcu Black & Decker.

Adaptér (23) nasaïte na otvor na odsávanie
prachu (15).

K adaptéru pripojte hubicu vysávaèa.
Rady na optimálne vyuitie

tiepeniu okrajov rezu zabránite tak, e budete
prevádza rez z tej strany polotovaru, kde Vám
to tak nevadí.

Na minimalizáciu tiepenia okrajov rezu, napríklad
pri rezaní laminátov, pripevnite k hornej strane
polotovaru kus preglejky.

Osadenie a snímanie rovnobeného vodidla
(obr. C)
Rovnobené vodidlo sa pouíva na prevádzanie
priamych rezov rovnobených s okrajom polotovaru.
Upevnenie

Povo¾te poistnú skrutku (21).

Rovnobené vodidlo (7) pretiahnite otvormi (22).

Posuòte rovnobené vodidlo do poadovanej
polohy.

Pritiahnite poistnú skrutku.

Prísluenstvo

Pouitie

Výkonnos Váho náradia závisí od pouitého
prísluenstva. Spoloènos Black & Decker a
spoloènos Piranha kontruuje prísluenstvo na
vysokej kvalitatívnej úrovni a je navrhnuté tak, aby
zvýilo výkonnos Váho náradia.. Pouívaním tohto
prísluenstva s Vaim náradím dosiahnete najlepie
výsledky.

Toto náradie môete pouíva v pravej aj ¾avej ruke.

Údrba

Nastavenie håbky rezu (obr. D)
Håbka rezu by mala by nastavená pod¾a hrúbky
rezaného polotovaru. Mala by presiahnu hrúbku
polotovaru pribline o 2 mm.

Povo¾te regulátor (13), a tým bude odistená pätka
píly.

Presuòte pätku píly (8) do poadovanej polohy.
Korepondujúcu ve¾kos håbky rezu si môete
preèíta na odmerke (12).

Pritiahnite regulátor tak, aby bola pätka píly
v nastavenej polohe.

Vae náradie Black & Decker bolo skontruované
tak, aby pracovalo èo najdlhie s minimálnymi nárokmi
na údrbu. Dlhodobá bezproblémová funkcia náradia
závisí od jeho riadnej údrby a pravidelného èistenia.

Vetracie otvory èistite pravidelne èistým a
suchým maliarskym tetcom.

Na èistenie náradia pouívajte iba mydlový roztok
a navlhèenú handrièku. Zabráòte vniknutiu
kvapalín do vnútra náradia a nikdy iadnu èas
náradia neponárajte do vody.

Zosadenie

Povo¾te poistnú skrutku (21).

Vytiahnite rovnobené vodidlo von z náradia.

Ochrana ivotného prostredia

Nastavenie uhla rezu (obr. E)
Na tomto náradí si môete nastavi uhol rezu v rozsahu
0° a 45°.

Povo¾te poistný regulátor (6) tak, aby bola pätka
píly odistená.

Presuòte pätku píly (8) do poadovanej polohy.
Korepondujúcu ve¾kos håbky rezu si môete
preèíta na odmerke (5).

Pritiahnite poistný regulátor tak, aby bola pätka
píly zaistená v nastavenej polohe.

Firma Black & Decker zaisuje výhodnú
recykláciu svojich výrobkov aj po uplynutí
ich technickej ivotnosti. Táto sluba je
poskytovaná bezplatne. V rámci tejto
výhodnej sluby vráte Vae náradie
ktorejko¾vek autorizovanej servisnej
poboèke Black & Decker, kde bude
zhromadené náradie s oh¾adom na ivotné
prostredie recyklované.
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Záruka

Miesto Vaej najbliej servisnej poboèky Black &
Decker nájdete na príslunej adrese uvedenej na zadnej
strane tejto príruèky. Taktie môete nájs preh¾ad
autorizovaných servisných dielní firmy Black & Decker
a ïalie informácie na internetovej adrese:
www.2helpU.com

Spoloènos Black & Decker dôveruje kvalite svojho
vlastného náradia a poskytuje kupujúcemu
mimoriadnu záruku. Touto zárukou získavate ïaliu
istotu. V iadnom prípade vak neobmedzuje Vá
právny nárok na záruku, ktorý máte voèi tomu, u koho
ste prístroj zakúpili. Tento prís¾ub záruky v iadnom
prípade neobmedzuje Vae zákonné záruèné práva.
Platí vo vetkých èlenských tátoch EÚ a Európskej
zóny vo¾ného obchodu EFTA.

Technické údaje
Napätie
VAC
Príkon
W
Otáèky naprázdno
min-1
Max. håbka rezu
mm
Priemer rezného kotúèa m m
Vàtanie kotúèa
mm
írka ostria
mm
Hmotnos
kg

CD601
230
1100
5 000
55
170
16
2,6
4,7

CD602
230
1 150
5 000
55
170
16
2,6
4,7

Ak sa v priebehu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia
objaví na náradí Black & Decker porucha vyplývajúca
z chyby materiálu, alebo chyba vzniknutá spôsobom
spracovania, firma Black & Decker zaruèuje výmenu
pokodených dielov alebo výmenu pokodeného
náradia bez toho, aby zákazníka neobaovala viac,
ako to bude nevyhnutné. Predpokladom je:

Náradie nebolo pouité na podnikanie, pri výkone
podnikania alebo obchodnej èinnosti formou
zapoièania;

Náradie nebolo pouité nedovoleným spôsobom
alebo s nedostatoènou starostlivosou,

Náradie nebolo pokodené cudzím zavinením,

Nebol prevedený iadny pokus o opravu náradia
inými osobami ako personálom autorizovaného
servisného zástupcu alebo zákazníckeho servisu
firmy Black & Decker.

Prehlásenie o zhode v rámci EÚ
CD601/CD602
Spoloènos Black & Decker prehlasuje, e tieto výrobky
vyhovujú nasledujúcim normám: 98/37/EC, 89/336/
EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55014 a EN 61000.
98 dB(A),
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
111 dB(A)
hodnota vibrácií ruka/paa < 2,5 m/s2

Na uplatnenie tejto záruky je treba predávajúcemu
alebo záruènej opravovni predloi doklad o zakúpení.
Miesto Vaej najbliej servisnej poboèky Black &
Decker nájdete na príslunej adrese uvedenej na zadnej
strane tejto príruèky. Taktie môete nájs preh¾ad
autorizovaných servisných dielní firmy Black & Decker
a ïalie informácie na internetovej adrese:
www.2helpU.com

Kevin Hewitt
Technický a vývojový riadite¾
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom

Prosíme o prevedenie registrácie na naej internetovej
adrese www.blackanddecker.com, aby ste mohli
by informovaní o naich nových výrobkoch a
peciálnych ponukách. Ïalie informácie o znaèke
Black & Decker a o sortimente naich výrobkov
nájdete na internetovej adrese
www.blackanddecker.com.
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Politika sluieb zákazníkom

Záruka sa nevzahuje na spotrebné prísluenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúèe,
hob¾ovacie noe, brúsne kotúèe, pílové listy, brúsny
papier a pod.) ani na prísluenstvo prístroja pokodené
opotrebovaním.

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

Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne pouitie.

Záruka Black & Decker 2 roky

Black & Decker

Blahoeláme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného výrobku
Black&Decker.

Stará Vajnorská cesta 16

Ná záväzok ku kvalite zahàòa v sebe samozrejme tie
nae sluby zákazníkom.

Tel.:

02-492 41 394

Fax:

02-492 41 390

832 44 Bratislava

Preto ponúkame záruènú dobu ïaleko presahujúcu
minimálne poiadavky vyplývajúce zo zákona.

Právo na prípadné zmeny vyhradené.

Kvalita tohto prístroja nám umoòuje ponúknu Vám
2 roènú záruku istoty. Ak sa objavia akéko¾vek
materiálové, alebo výrobné chyby v priebehu
24 mesiacov od zakúpenia prístroja, ruèíme za ich
bezplatné odstránenie, prípadne, pod¾a náho
uváenia, bezplatnú výmenu prístroja za nasledujúcich
podmienok:


Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záruèným listom Black&Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black&Decker, 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 Black&Decker.



Prístroj bol pouívaný a udriavaný v súlade
s návodom na obsluhu.



Prístroj nevykazuje iadne príèiny pokodenia
spôsobené opotrebovaním.

12/99

Naviac servis Black&Decker poskytuje na vetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené náhradné
diely ïaliu servisnú záruènú dobu v trvaní 6 mesiacov.
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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,

14

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

GB
D
CZ
H

month
monate
mìsícù
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

24

LT
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

08/03

Defektas

Antspaudas
Paraas

