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Kukla svářecí JA5895
tmavost skla 10

TŘÍDA OCHRANY III

UPOZORNĚNÍ
Před použitím helmy si prosím pozorně přečtěte všechny pokyny:
- ujistěte se, že tmavá clona čoček očí na svářecí helmě je vhodná pro vaše použití,
- tato svářecí helma není vhodná pro svářecí práce laserem, laserové řezání nebo autogenové sváření
- tyto svářecí helmy jsou konstruovány pro ochranu očí a tváře od jisker, prskání a škodlivého záření
za obvyklých svářecích podmínek. Neochraňují od rizika přímého nárazu včetně kousků kovu
odletujících při broušení a nesmí být nikdy použity při broušení,
- helma nechrání proti třaskavinám nebo leptavým kapalinám (žíravinám). Pokud existují tato rizika
při vaší práci
- vyhněte se pracovním pozicím, kdy vystavíte nechráněnou část Vašeho těla jiskrám, prskání a/nebo
zpětnému záření. Použijte adekvátní a vhodnou ochranu pokud se nemůžete vyhnout vystavení
působení těchto jevů.
- zkontrolujte všechny činné části pro známky opotřebení nebo poškození před každým použitím,
- každý škrábanec, prasklina nebo poškozené části musí být okamžitě vyměněny,
- nedělejte žádné úpravy ani na svářecí helmě ani na čočce.Neautorizované modifikace a výměna
součástí s sebou přináší neplatnost záruky a vystavuje uživatele riziku úrazu/ zranění,
- tento model není vodě odolný, neponořujte ochrannou clonu,
- nepoužívejte žádné rozpouštědla na ochranné cloně ani na součástech helmy,
- doporučená provozní teplotní rozpětí pro svářecí ochrannou clonu je -5°C-55°.
Nepoužívejte tato zařízení mimo tento teplotní limit,
- při opomenutí nebo zanedbání těchto upozornění a pokynů může dojít i úrazu nebo zranění.
POPIS
Ochranná kukla pro svářeče slouží k individuální ochraně svářeče, svařujícího elektrickým obloukem.
kukla je vyrobena z plastu, který je žáru odolný a nehořlavý. Kukla je určena pro svařování v běžném
prostředí a není vhodná pro extrémní podmínky.
VÝMĚNA ZORNÍKU A SVÁŘECÍHO SKLA
Zevnitř kukly je nutno do rámečku nasadit ochranné sklo o rozměru 110x90mm a zaaretovat pružinou.
ÚDRŽBA
Udržujte kuklu suchou utěrkou. Ochranná skla a zorníky je nutno chránit před poškrábáním, prasknutím
apod.
Znehodnocený zorník nebo sklo před další prací vyměňte za nový dle návodu!

Všeobecné záruční podmínky
Dne 1.1.2014 vstoupil v plastnost zákon c. 89/2012 Sb. Firma Xtline s.r.o. v souladu s tímto
zákonem poskytuje na Vámi zakoupený výrobek odpovědnost za vady po dobu 24 měsíců
(u právnických osob 12 měsíců). Reklamace budou posouzeny naším reklamačním
oddělením (viz níže) a uznané bezplatně opraví servis firmy XTline s.r.o.
Místem pro uplatnení reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Reklamace,
včetne odstranení vady, musí být vyřízena bez zbytecného odkladu, nejpozdeji do 30 dnu ode
dne uplatnení reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhutě.
Kupující může uplatnit reklamaci osobně nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou
na vlastní náklady, v bezpečném balení. Zásilka musí obsahovat reklamovaný výrobek,
prodejní dokumenty, podrobný popis závady a kontaktní údaje (zpáteční adresa, telefon).
Vady, které lze odstranit, budou opraveny v zákonné lhutě 30 dnů (dobu lze po vzájemné
dohodě prodloužit). Po projevení skryté vady materiálu do 6 měsícu od data prodeje, která
nelze odstranit, bude výrobek vyměněn za nový (vady, které existovaly při převzetí zboží,
nikoli vzniklé nesprávným používáním nebo opotřebením). Na neodstranitelné vady a vady,
které si je kupující schopen opravit sám lze po vzájemné dohode uplatnit primerenou slevu z
kupní ceny.
Nárok na reklamaci zaniká, jestliže:
- výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze
- výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
nebo používáním nevhodných nebo nekvalitních maziv apod.
- škody vzniklé působením vnejších mechanických, teplotních či chemických vlivů - vady byli
zpusobeny nevhodným skladováním či manipulací s výrobkem
- výrobek byl použit nad rámec připustného za
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Kukla zváracia JA5895
tmavost skla 10

TRIEDA OCHRANY III

UPOZORNENIE
Pred použitím helmy si prosím prečítajte všetky pokyny:
- Uistite sa, že tmavá clona šošoviek očí na zváracie prilbe je vhodná pre vaše použitie,
- Táto zváracia helma nie je vhodná pre zváracie práce laserom, laserové rezanie alebo Autogénové
zváranie
- Tieto zváracie prilby sú konštruované pre ochranu očí a tváre od iskier, prskanie a škodlivého
žiarenia za normálnych zváracích podmienok. Neochraňuje od rizika priameho nárazu vrátane kúskov
kovu odletujúcich pri brúsení a nesmie byť nikdy použité pri brúsení,
- Prilba nechráni proti třaskavinám alebo leptavým kvapalinám (žieravinám). Ak existujú tieto
riziká pri vašej práci
- Vyhnite sa pracovným pozíciám, kedy vystavíte nechránenú časť Vášho tela iskrám, prskanie a /
alebo spätnému žiarenia. Použite adekvátnu a vhodnú ochranu ak sa nemôžete vyhnúť vystaveniu
pôsobenia týchto javov.
- Každý škrabanec, prasklina alebo poškodené časti musia byť okamžite vymenené,
- Nerobte žiadne úpravy ani na zváracie helme ani na čočce.Neautorizované modifikácie a výmena
súčastí so sebou prináša neplatnosť záruky a vystavuje užívateľa riziku úrazu / zranenia,
- Tento model nie je vodeodolný, neponárajte ochrannú clonu,
- Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá na ochrannej clone ani na súčastiach helmy,
- Odporúčaná prevádzkový teplotné rozpätie pre zváracie ochrannú clonu je -5 ° C-55 °.
Nepoužívajte tieto zariadenia mimo tento teplotný limit,
- Pri opomenutie alebo zanedbanie týchto upozornení a pokynov môže dôjsť aj úrazu alebo zranenia.
POPIS
Ochranná kukla pre zváračov slúži k individuálnej ochrane zvárača, zváracieho elektrickým oblúkom.
kukla je vyrobená z plastu, ktorý je žiaru odolný a nehorľavý. Kukla je určená pre zváranie v bežnom
prostredie a nie je vhodná pre extrémne podmienky.
VÝMENA zorník A zváracieho SKLA
Zvnútra kukly je nutné do rámčeka nasadiť ochranné sklo o rozmere 110x90mm, ďalej potom zaaretovať
pružínou.
ÚDRŽBA
Udržujte kuklu suchou utierkou. Ochranné sklá a zorníky je nutné chrániť pred poškriabaním, prasknutím
apod
Znehodnotený zorník alebo sklo pred ďalšou prácou vymeňte za nový podľa návodu!

Všeobecné záručné podmienky
Dňa 1.1.2014 nadobudol plastnost zákon c 89/2012 Zb. Firma XTline s.r.o. v súlade s týmto
zákonom poskytuje na Vami zakúpený výrobok zodpovednosť za vady po dobu 24 mesiacov
(u právnických osôb 12 mesiacov). Reklamácie budú posúdené naším reklamačným
oddelením (pozri nižšie) a uznávané bezplatne opraví servis firmy XTline sro
Miestom pre uplatnenie reklamácie je predajca, u ktorého bol tovar zakúpený. reklamácie,
vrátane odstránenia vady, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo
dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote.
Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne alebo zaslaním tovaru na reklamáciu prepravnou službou
na vlastné náklady, v bezpečnom balení. Zásielka musí obsahovať reklamovaný výrobok,
predajné dokumenty, podrobný popis závady a kontaktné údaje (spiatočná adresa, telefón).
Vady, ktoré možno odstrániť, budú opravené v zákonnej lehote 30 dní (čas možno po vzájomnej
dohode predĺžiť). Po prejavení skrytej vady materiálu do 6 mesiacov od dátumu predaja, ktorá
nemožno odstrániť, bude výrobok vymenený za nový (vady, ktoré existovali pri prevzatí tovaru,
nie vzniknuté nesprávnym používaním alebo opotrebovaním). Na neodstrániteľné vady a vady,
ktoré si je kupujúci schopný opraviť sám možno po vzájomnej dohode uplatniť primeranú zľavu z
kúpnej ceny.
Nárok na reklamáciu zaniká, ak:
- Výrobok nebol používaný a udržiavaný podľa návodu na obsluhu
- Výrobok bol používaný v iných podmienkach alebo na iné účely, než na ktoré je určený
alebo používaním nevhodných alebo nekvalitných mazív apod
- Škody vznikli pôsobením vonkajších mechanických, teplotných či chemických vplyvov - vady boli
zaprícinené nevhodným skladovaním či manipuláciou s výrobkom
- Výrobok bol použitý nad rámec prípustného zatieženie

