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Váž ený zákazníku,
než zač nete s tryskací (pískovací) jednotkou pracovat, př eč tě te pozorně
tento návod k obsluze. Návod obsahuje dů lež ité instrukce a pokyny, jejichž
dodrž ování je nezbytné pro bezpeč ný a bezporuchový provoz Vaš í tryskací
jednotky. Rovně ž je nezbytné znát bezpeč né zacházení se stroji, které k
tryskací jednotce př ipojujete, v tomto př ípadě kompresoru, nebo jiného
zdroje stač eného vzduchu.

Popis stroje,
mobilní tryskací jednotka se skládá z takové nádoby s abrazivem, která je
vybavena v horní č ásti tlakovým redukč ním ventilem, uzávě rem pro náplň
abraziva a pojistným ventilem. V dolní č ásti je kulový ventil napojený na
smě š ovač do kterého je př ivádě n stlač ený vzduch a z tlakové nádoby
abrazivum. Na smě š ovač je dále př ipojena tlaková hadice s tryskací pistolí.
Popuš tě ní celého soustrojí př i zmáč knutí ovládací páky zač ne z tryskací
pistole zač ne velkou rychlostí vylétávat abrazivní materiál. Tryskací
jednotka je už iteč ná zejména pro odstraň ování starých laků , odstraň ování
rzi, velmi pě kně vypadá otryskané staré cihelné zdivo, nebo staré nosné
trámy zbavené č ervotoč e.

Vš eobecné bezpeč nostní varování !
Stroj musí být vž dy použ íván v souladu s pokyny výrobci uvedenými v
tomto návodu k obsluze. Výrobce není zodpově dný v př ípadech
nevhodného použ ití nebo úpravy zař ízení. Rovně ž dodrž ujte bezpeč nostní
doporuč ení, návod k instalaci a provozu a rovně ž platná ustanovení
ohledně protiúrazové prevence. Nepouž ívejte zař ízení, jestliž e jste unaveni
nebo roztrž ití nebo vaš e reakce jsou zhorš eny v dů sledku pož ití alkoholu
nebo léků . Nepozornost mů ž e mít za následek váž ná zraně ní. Bě hem
práce dochází ke zvýš ené tvorbě prachu z abrazivního materiálu a
odtryskaných č ástic povrchů př edmě tů , které jsou neurč itého chemického
slož ení. Chcete-li sníž it expozici vů č i tomuto: pracujte v dobř e vě traném
prostoru a pracujte se schválenou ochrannou výbavou, jako jsou ochranné
protiprachové masky, které jsou speciálně konstruovány na filtraci
mikroskopických č ástic. Vyluč te ze svého okolí vě chy osoby, ze jména dě ti,
vš echny, které nejsou pro tuto práci urč eny a nejsou obleč eny
př edepsaným způ sobem, do okruhu minimálně 10 metrů od vaš eho
pracovního prostoru. Zař ízení nesmí být uvádě na do provozu s
nesprávnými nebo chybě jícími díly, nebo bez bezpeč nostního krytů .
Servisní stř edisko vám poskytne informace týkající se náhradních dílů .



Vš eobecné bezpeč nostní ustanovení.
• Seznamte se s tímto zař ízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto
zař ízení a mož nými riziky spojenými s jeho nesprávným už íváním.
• Zajistě te, aby už ivatel zař ízení byl peč livě seznámen s ovládáním,
provozem, prvky tohoto zař ízení a mož nými nebezpeč ími, plynoucími z
jeho už ívání.
• Dbejte vž dy bezpeč nostních instrukcí uvedených na š títcích. Tyto š títky
neodstraň ujte, ani nepoš kozujte. V př ípadě poš kození nebo neč itelnosti
š títku kontaktujte dodavatele.
• Udrž ujte pracoviš tě v poř ádku a č istotě . Nepoř ádek v pracovním prostoru
mů ž e způ sobit nehodu.
• Nikdy nepracujte ve stísně ných nebo š patně osvě tlených prostorách.
Vž dy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý př ístup k práci.
Vž dy udrž ujte stabilní postoj.
• Neustále sledujte postup práce, a použ ívejte vš echny smysly.
Nepokrač ujte v práci pokud se na ni nemů ž ete plně soustř edit.
• O své nář adí peč ujte a udrž ujte je č isté.
• Rukojeti a ovládací prvky udrž ujte suché a beze stop olejů a tuků .
• Zabraň te př ístupu, zvíř at, dě tí a nepovolaných osob.
• Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovního prostoru.
• Nikdy neponechejte za provozu zař ízení bez dozoru.
• Nepouž ívejte zař ízení pro jiný úč el, než ke kterému je urč eno.
• Př i práci použ ívejte osobní ochranné pracovní prostř edky (např . brýle,
chránič e sluchu, respirátor, bezpeč nostní obuv, apod.).
• Nepř epínejte se, použ ívejte vž dy obě ruce.
• Se zař ízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.
• Trpíte-li závratě mi, oslabením nebo mdlobami, se zař ízením nepracujte.
• Jakékoli úpravy zař ízení nejsou povoleny. NEPOUŽ ÍVEJTE v př ípadě , ž e
zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poš kození.
• Nikdy neprovádě jte údrž bu zař ízení za provozu.
• Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamž itě stroj
zastavte a př eruš te práci.
• Př ed použ itím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně dotaž eny vš echny š rouby.
• Zajistě te správnou údrž bu stroje. Př ed použ itím zkontrolujte, zda u stroje
nedoš lo k poš kození.
• Př i údrž bě a opravě použ ívejte pouze originální náhradní díly.
• Použ ití př ídavných zař ízení nebo př ísluš enství nedoporuč ených
dodavatelem mů ž e vést ke zraně ním.
• Zař ízení nepř etě ž ujte. Práci odmě ř ujte tak, aby mohlo bez námahy
pracovat optimální rychlostí. Na poš kození způ sobené př etíž ením se
nevztahuje záruka.
• Zař ízení není urč eno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostř edí.
• Pokud zař ízení delš í dobu nepouž íváte, ulož te ho v suchém uzamč eném



místě mimo dosah dě tí.
• Př ed spuš tě ním nář adí zkontrolujte vš echny bezpeč nostní prvky, zda
pracují hladce a úč inně .
• Zkontrolujte, zda ně které díly nejsou prasklé nebo zadř ené, př esvě dč te
se, ž e vš echny díly jsou správně nasazené. Kontrolujte i vš echny dalš í
podmínky, které mohou ovlivnit funkci nář adí.
• Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poš kozené díly a
bezpeč nostní prvky opravit !
• Nepouž ívejte zař ízení, dokud není kompletně sestaveno
• Př i práci nejezte, nekuř te a nemanipulujte s otevř eným ohně m.
• Př ed zač átkem prací se ujistě te, ž e je zař ízení kvalitně uzemně no.
Správné uzemně ní je nezbytné pro zajiš tě ní bezpeč nosti práce, správnou
funkci a pro dosaž ení optimálních výsledků .
• Zajistě te intenzivní vě trání pracoviš tě .
• Použ ívejte osobní ochranné pomů cky (respirátor,… ).
• Vž dy pracujte v dobř e vě traném pracoviš ti.
• Je zakázáno použ ít el. pícku společ nou pro př ípravu pokrmů nebo
umístě nou v místnosti slouž ící k bydlení, protož e práš ek tvoř í v el. troubě
vrstvu a př i vypalování vznikají toxické plyny.
• Je zakázáno použ ívat pro vypalování barvy plynové trouby. Pro
vypalování použ ívejte vž dy pouze elektrické pícky se zakrytou topnou
spirálou v dobrém technickém stavu a rozmě rů , odpovídajících nejvě tš ímu
vypalovanému kusu.
• Bě hem vypalování práš ku použ ívejte v respirátoru filtr s aktivním uhlím.
• Pravidelně odstraň ujte vypálené zbytky práš ku z vnitř ku trouby.
• Práš ek tvoř í š kodlivý prach a obsahuje hlavně práš kovité plastické hmoty
(polyuretan nebo polyester). Noste ochrannou masku pro ochranu plic když
s ním pracujete, manipulujete nebo č istíte.
• Smě s práš ku se vzduchem ve vyš š í koncentraci je hoř lavá a př i zapálení
mů ž e způ sobit výbuch.
• Odstraň te potenciální zdroje zapálení.
• Pro úklid práš ku nepouž ívejte vysavač , prů myslový vysavač nebo
vysavač pro suché a mokré č iš tě ní, protož e motor vysavač e by zaž ehnul
smě s práš ku se vzduchem a doš lo by k explozy.
• Dodrž ujte stejná bezpeč nostní opatř ení jako př i práci s barvami
obsahujícími ř edidla.
• Nepracujte v blízkosti zdrojů zapálení, např . otevř ený plamen, vař ič e,
zdroje jiskř ení – el. spínač e,
jistič e, el. nebo plynové teplomety… .
• Nepouž ívejte odsávání, pokud motor tohoto zař ízení není konstruován v
nevýbuš ném provedení.



Stlač ený vzduch
• Suchý a stlač ený vzduch musí mít na vstupu do zař ízení stanovený tlak a
musí být dodáván v dostateč ném množ ství. Vyš š í tlak zkracuje ž ivotnost v
dů sledku rychlejš ího opotř ebení a nese riziko zraně ní.
• Spoj, kterým proudí do zař ízení stlač ený vzduch, musí mít př edepsané
rozmě ry.
• Obzvláš tní pozornost je tř eba vě novat vodě , jejíž př ítomnost způ sobuje
poš kození nář adí. Nezapomeň te proto denně vypouš tě t z tlakové nádoby
kompresoru kondenzovanou vodu a vysuš te vž dy i hadici, kterou vzduch do
nář adí př ivádíte.
• Zař ízení je nutno chránit př ed vniknutím neč istot. Proto je tř eba dbát na
č istotu vstupních a výstupních otvorů .
• Př ed rozpojením spojů vž dy zajistě te uvolně ní provozního tlaku na
atmosférický.
• Př ed zač átkem práce kontrolujte tě snost vš ech spojů a př ípadné
netě snosti ihned odstraň te. Netě snost př etě ž uje kompresor a způ sobuje
znač né zvýš ení provozních nákladů .
• Pravidelně kontrolujte stav tlakových hadic. V př ípadě jejich
mechanického poš kození nebo př i zjiš tě ní

netě snosti, ihned př eruš te práci a zajistě te jejich odbornou výmě nu.
Tlakové hadice nesmí být namáhány krutem – sledujte linku na povrchu
hadice, která nesmí být zkroucená.
• Tlakové hadice nesmí být vedeny místy, kde hrozí nebezpeč í
mechanického poš kození o ostré hrany nebo uskř ípnutí.
• Nové hadice profoukně te stlač eným vzduchem.
• Př i prů chodu konstrukcemi je nutno použ ívat prů chodky a jejich stav
prů bě ž ně kontrolovat.
• Použ ívejte ochranné krytky a záslepky pro zabráně ní vniknutí neč istot do
zař ízení.

Pískování
• Vedle bezpeč nostních pokynů pro práci s tlakovým tryskač em prostudujte
př ed započ etím práce př ísluš né bezpeč nostní instrukce pro práci s
použ itým kompresorem a dalš ími stroji a nástroji. Souč asně prově ř te, zda
místo, kde provádíte pískování nebo pískovaný př edmě t nepodléhá
ně kterým bezpeč nostním př edpisů m – a tyto také prostudujte.
• Udrž ujte pracoviš tě v č istotě a poř ádku.
• Př i pískování nebo práci s kompresorem zabraň te př ítomnosti hoř lavých
plynů nebo kapalin. • Nepouš tě jte dě ti na pracoviš tě . Kaž dý, kdo se zdrž uje
na pracoviš ti, musí mít stejné ochranné pomů cky jako obsluha tryskač e.
• Použ ívejte př edepsané ochranné pomů cky a ochranný odě v. Kaž dopádně
použ ívejte silné rukavice, protiprachovou masku a kuklu.



• Nepouš tě jte dě ti na pracoviš tě . Kaž dý, kdo se zdrž uje na pracoviš ti, musí
mít stejné ochranné pomů cky jako obsluha tryskač e.
• Použ ívejte př edepsané ochranné pomů cky a ochranný odě v. Kaž dopádně
použ ívejte silné rukavice,protiprachovou masku a kuklu (souč ástí dodávky).
• Pravidelně kontrolujte stav tryskač e a jeho opotř ebení – POZOR –
exponované díly tryskač e se opotř ebovávají uvnitř , takž e jejich opotř ebení
není na první pohled patrné. Jejich selhání vš ak mů ž e způ sobit zásadní
š kody.
• Vymě ň ujte zneč iš tě né a opotř ebované abrasivo.
• Pravidelně kontrolujte a vč as v závislosti na opotř ebení vymě ň ujte
pískovací i vzduchovou trysku. Př i použ ívaní opotř ebované trysky mů ž e
dojít k poš kození pistole.
• Kontrolujte vš echny č ásti zař ízení podléhající opotř ebení vlivem úč inku
abrasiva.
• Pro tryskání malých př edmě tů použ ívejte k jejich upnutí vhodné svě rky,
aby obě ruce zů staly volné pro obsluhu ventilů a trysky.
• Nepř eceň ujte své schopnosti.
• Vž dy použ ívejte vhodnou obuv, odě v, respirátor, pracovní rukavice a
kuklu.
• Udrž ujte použ ívané nástroje a nář adí.
• Odpojte př ívod tlakového vzduchu pokud zař ízení nepouž íváte, nebo
provádíte servisní zásah.
• Zabraň te než ádoucímu spuš tě ní tryskač e.
• Pokud tryskač nepouž íváte, vš echny ventily mě jte v uzavř ené poloze.
• Vě nujte provádě né práci maximální pozornost – nepracujte pokud jste
unaveni.
• Pro opravy použ ívejte pouze originální náhradní díly.
• Vymě ň ujte ochrannou fólii a rukavice.
• Použ itý kompresor chraň te př ed úč inky otryskávání – kompresor nasává
velké množ ství vzduchu a jeho sací filtr nedokáž e zachytit velké množ ství
č ástic abrasiva, které jsou rozptýleny do ovzduš í.
• Proniknutí abrasiva do kompresoru má obvykle fatální následky. Proto
kompresor umístě te pokud mož no do jiné místnosti, nebo (př i práci na
volném prostranství) stavte kompresor smě rem proti vě tru.
• Použ ívejte dostateč ně dlouhou př ívodní hadici s prů ř ezem, který odpovídá
délce hadice a pož adovanému prů toku vzduchu.

Volba abraziva.
Volba použ itého abrazivního materiálu zásadním způ sobem ovlivň uje
produktivitu otryskávání. Lze použ ít i levné abrasivní materiály – jako
např íklad ř íč ní písek. Úspora na abrazivu se vš ak odráž í v souvisejících
technických problémech – ř íč ní písek (i vypraný) obsahuje ř adu neč istot a
organických slož ek, které silně absorbují vlhkost, která způ sobuje



poš kozování a ucpávání př ísluš ných ventilů tryskač e. Proto doporuč ujeme
použ ití syntetických tryskacích materiálů , kde je tento problém
minimalizován. V př ípadě recyklace abraziva mě jte na pamě ti, ž e ostré
hrany zrníč ek se př i použ ití zaoblují což sniž uje úč innost tryskán. V zájmu
bezporuchového provozu a zajiš tě ní bezpeč nosti práce pravidelně
vymě ň ujte zneč iš tě né a opotř ebované abrasivo. Pravidelně kontrolujte a
vč as v závislosti na opotř ebení vymě ň ujte pískovací i vzduchovou trysku.
Př i použ ívaní opotř ebované trysky mů ž e dojít k poš kození pistole.
Kontrolujte vš echny č ásti zař ízení podléhající opotř ebení vlivem úč inku
abraziva. Vymě ň ujte ochrannou fólii a rukavice.

Protipož ární pokyny!
• Nepracujte v blízkosti hoř lavých látek
• Př i práci nekuř te a nemanipulujte otevř eným ohně m.
• Už ívejte osobní ochranné pomů cky, jako rukavice, brýle popř . respirátor,
dle pokynů výrobce č istícího prostř edku. Př i práci nekuř te a nemanipulujte
otevř eným ohně m. Použ ívejte osobní ochranné pomů cky, jako rukavice,
brýle popř . respirátor, dle pokynů výrobce č istícího prostř edku.

Tecnické údaje:

Model

Objem tlakové nádoby

Spotř eba vzduchu

Provozní tlak

Abrazivum

Max. náplň abrazivem

Délka výstupní hadice

Výstupní tryskací hubice

Celkové rozmě ry

Celková hmotnost

G02020 Geko

76 litrů

400 - 700 L / min

4,3 - 7,5 Bar

Granulovaná sklovina frakce 01, - 1mm

Max. 2/3 tlakové nádoby

2,5 m

Hubice s vymě nitelnýminitelnými tryskami

70 x 38 x 92 cm

28 kg (bez náplně abraziva)

Vybalení tryskací jednotky
Opatrně vybalte vš echny souč ásti dodávky.
V balení naleznete: 1x tlakovou nádobu s redukč ním tlakovým ventilem a
kulovým ventilem se smě š ovací jednotkou, 2x rukojeti pro mobilní ovládání,
2x pojezdová koleč ka, 1x tlakovou hadici délky 2,5 m, 1x výstupní ovládací
hubici se spouš tě cím ovládacím ventilem, 1+3 výmě nné výstupní trysky, 1x
tě snící teflonovou pásku, 4 drátě né spony a 4 podlož ky pro montáž
koleč ek, 1x ochrannou masku s prů zorem, 1x nálevka pro plně ní abraziva.



Sestavení tryskací jednotky
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Sestavení tryskací jednotky: (Obr. 1)
Na tlakovou nádobu (poz.1) namontujte rukojeti (poz.2). Na osu koleč ek
(poz.3) namontujte koleč ka (poz.4) takto: z př íbalu vyjmě te 2 drátě né
závlač ky a vsuň te je do vnitř ních otvorů osy koleč ek. Svorky rozevř ete proti
vypadnutí. Dále za spony nasuň te 2 podlož ky vymezující vů li koleč ek.
Nasaď te obě kola (poz.3) a taktéž zajistě te podlož kami a sponami i vně jš í
strany koleč ek. Na tlakovou nádobu (poz.1) namontujte pomocnou nož ku
(poz.4). Namontujte výstupní tlakovou hadici (poz.5) na náustek
smě š ovač e (poz.6) v dolní č ásti tlakové nádoby. Na výstup tlakové hadice
namontujte koncovou hubici s ovládacím ventilem a výmě nnou tryskou
(poz.7). Nyní naplň te tlakovou nádobu doporuč eným abrazivní materiálem:
Z tlakové nádoby (poz.1) sejmě te uzavírací tlakový š roub (poz.8) a naplň te
ji abrazivním materiálem, ne vš ak více, jak maximálně do 2/3 celkového
obsahu tlakové nádoby. Tlakovou nádobu uzavř ete. Zbývá př ipojení zdroje
stlač eného vzduchu. To je z pravidla silný kompresor, kompresor zejména s
velkým výkonem s ohledem na parametr množ ství vzduchu / za minutu.
Toto je zásadní parametr pro vaš i zdárnou práci. Minimálně potř ebujete
kompresor, který dokáž e dodat př ibliž ně 500 - 700 litrů za minutu. Zdroj
vzduchu (kompresor, a.j) př ipojte př es redukč ní tlakový ventil (poz.9)
pomocí hadice s dostateč ným prů mě rem pro velký prů chod dodávaného
vzduchu. Př ívod vzduchu př ipojte k př ipravené př ípojce na redukč ním
tlakovém ventilu.

Př ed spuš tě ním soustrojí:
Př i spuš tě ní celého soustrojí je nutné, aby jste byly obleč eni ve vhodném
ochranném obleku, vč etně rukavic. Následně navlékně te ochrannou masku
obr.1.(poz.10) z př íbalu. Do tlakové nádoby naplň te abrazivum horním
plnícím otvorem za pomoci nálevky z př ísluš enství. Vzduchotě sně uzavř ete
plnící otvor dotaž ením matice (obr.1 poz.8). Jste li ubezpeč en, ž e jste
pochopil tento návod a jeho veš kerá opatř ení spusť te zdroj vzduchu,
otevř ete vš echny ventily a natlakujte vzduchovou nádobu. Zjistě te, zda
ně kterým spojením jednotlivých prvků neuniká vzduch. Vzduch mů ž e unikat
pouze z koncové hubice s tryskou. Lehký únik vzduchu není na závadu a je
př irozený.

Odtryskávání neč istot:
Máte li př ipraveno soustrojí a Vy jste př ipraven k provozu, vezmě te do ruky
koncovou ovládací hubici a č iň te stejné pohyby, jako kdyby jste postupovali
s nástř ikem barvy. Zkuste odstranit neč istoty z Vaš eho př edmě tu.
Doporuč ujeme vž dy radě ji zkusit tuto č innost vyzkouš et na ně jakém vzorku,
aby bylo docíleno ž ádaného výsledku. To platí zejména odtryskání neč istot
z karoserií, starého zdiva, nebo obnovení staré struktury trámů a.pod.

Abrazivum:
Abrazivum je nejlépe použ ít ekologickou skelnou hmotu, strojně š típanou
na frakci 0,1 - 1,0 mm. Je zásadně dů lež ité nespotř ebovaný materiál a jeho



zbytky ukládat v suchém prostř edí, neboť vzniklá vlhkost je jedna z
hlavních př íč in ucpávání jednotky. Je nutné jej uchovat na suchém teplém
místě . Použ itý abrazivní materiál lze znovu použ ít za urč itých př edpokladů ,
a to hlavně př esít materiál jemným sítem, a tak oddě lit neč istoty. Dalš ím
hlediskem je jej uchovat v neprodyš ném obalu. Znovu použ itý inertní
materiál není vš ak tak úč inný, jako pů vodní, neboť není tak ostrý. Bude
pů sobit niž š í úč inností.

Spotř eba abraziva:
Př ibliž ná spotř eba abraziva se pohybuje v rozmezí 80 - 90 kg za hodinu.

Zdroj stlač eného vzduchu:
Zdroj vzduchu (kompresor) musí být zvláš tě úč inný, neboť hlavní př íč inou
bývá malý př ísun vzduchu. Pro zdárný prů bě h práce volte kompresor o
výkonu cca 500 litrů za minutu a samozř ejmě více.

Shrnutí:
Př i ucpávání smě š ovací jednotky z pravidla bývá nízký př ísun vzduchu (min
500L/min), a vlhká smě s abraziva. To jsou dvě hlediska, která znamenají
úspě š nou práci.

Prohláš ení o shodě

firma F.H. GEKO
Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

prohlaš uje s plnou odpově dností ž e,
mobilní tryskací jednotka Geko 76 L

G02020 XH-SB20
odpovídají z hlediska své koncepce a konstrukce př ísluš ným základním
pož adavků m na bezpeč nost a ochranu zdraví př i práci podle smě rnic

EU. 2006/95/WE ze dne 12.12.2006, direktiv rady Evropského
parlamentu 2006/42/WE ze dne 17.5.2006, a smě rnice rady

Evropského parlamentu 97/23/WE ze dne 29.5.1997, a
harmonizovaných norem EN60204-1:2006+A1:2009, je identickou kopií,
která jsou př edmě tem posouzení certifikátu WE č . AN 50279756 0001

ze dne 10.04.2014, č . AN 50279757 0001 ze dne 10.04.2014,
vydané TÜV Rheinland LGA Products GmbH,

Tillystraße 2 – 90432 Nürnberg.
To prohláš ení o shodě WE pozbývá platnosti, jestliž e dojde ke změ ně

výrobku bez povolení výrobce.

Kietlin, 06.08.2014 mgr. Grzegorz
Kowalczyk



Záruč ní list

Název produktu: Tryskací jednotka Geko objem 76 L typ G02020

Datum prodeje spotř ebiteli: ........................................................................

Razítko a podpis prodejce:..........................................................................

Podmínky záruky:
Na tento výrobek se poskytuje záruka 24 mě síců od data prodeje, za tě chto
podmínek:
Záruka se nevztahuje na bě ž né opotř ebení. Záruka se nevztahuje na
vzniklé neodborným zacházením údrž bou, nebo nesprávnou dopravou.
Záruka zaniká v př ípadě provedení změ n v systému bez konzultace s
výrobcem. Koneč ný spotř ebitel reklamaci př edlož í u svého prodejce, kde
př ístroj zakoupil. Prodejce vyř ídí reklamaci v zákonné lhů tě do 30 dnů od
data podání. V př ípadě oprávně né reklamace se prodlouž í doba záruky o
č as př edání koneč nému spotř ebiteli.

Základem pro oprávně nou reklamaci je nutno př edlož it ř ádně potvrzený
záruč ní list a kopii nákupního dokladu opatř ení razítkem prodejce.


