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SLO  Originalna navodila za uporabo
Stroj za rezanje kamna
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SLO

Nevarnost! Da bi zmanjšali tveganje poškodb, preberite navodila za uporabo!

Pozor! Uporabljajte zaščito za ušesa. Učinkovanje hrupa lahko povzroči izgubo sluha.

Pozor! Uporabljajte zaščitna očala. Med delom nastajajoče iskre ali iz naprave izletajoči delčki, 
ostružki in prah lahko povzročijo izgubo vida.

Pozor! Uporabljajte protiprašno zaščitno masko. Pri obdelavi lesa in drugih materialov lahko pride
do nastajanja zdravju škodljivega prahu. Materiala, ki vsebuje azbest, ne smete obdelovati!

Nevarnost! Nevarnost ureznin

Pozor! Segmentiranih diamantnih rezilnih kolutov ni dovoljeno uporabiti

 Opomba! Demontirajte laser preden čistite stroj z vodo.
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SLO

Nevarnost! 
Pri uporabi naprav je potrebno upoštevati nekaj
varnostnih ukrepov, da bi preprečili poškodbe
in materialno škodo. Zato skrbno preberite ta 
navodila za uporabo/varnostne napotke. Le-te
dobro shranite tako, da boste imeli zmeraj pri
roki potrebne informacije. Če bi napravo izročili
drugim osebam, Vas prosimo, da jim izročite tudi
ta navodila za uporabo/varnostne napotke. Ne
prevzemamo nobene odgovornosti za nezgode
ali škodo, ki bi nastale zaradi neupoštevanja teh
navodil za uporabo in varnostnih napotkov.

1. Varnostni napotki

Odgovarjajoče varnostne napotke lahko prebere-
te v priloženi knjižici!
Nevarnost!
Preberite varnostne napotke in navodila.
Neupoštevanje varnostnih napotkov in navodil 
ima lahko za posledico električni udar, požar in/ali
hude poškodbe. Shranite vse varnostne napot-
ke in navodila za kasnejšo uporabo.

 Posebni napotki za laser
 � Nevarnost! Lasersko sevanje
Ne glejte v laserski žarek
Laserski razred 2

VORSICHT ! - LASERSTRAHLUNG !
Nicht in den Strahl blicken!

Laserspezifikation
Laser Klasse 2; 1894S-8X17

: 650 nm; P0
nach EN 60825-1: 2014

•  Ne glejte neposredno z nezaščitenimi očmi v
laserski žarek.

•  Nikoli ne glejte neposredno v potek laserske-
ga žarka.

•  Laserskega žarka nikoli ne usmerjajte na od-
bojne površine, osebe ali živali. Tudi laserski
žarek majhne moči lahko povzroči poškodbe
oči.

•  Previdno! Če se meritve izvajajo na drugačen
način kot je opisano v teh navodilih, lahko to
privede do nevarnega izpostavljanja laserske-
ga žarka.

•  Nikoli ne odpirajte laserskega modula.
•  Če dlje časa ne uporabljate merilnega orodja,

je potrebno odstraniti baterije iz naprave.

 Dodatni varnostni napotki
•  Postavite stroj na ravna in pred zdrsom varna

tla. Stroj se ne sme majati.
•  Prepričajte se, če se napetost na podatkovni 

tablici sklada z omrežno napetostjo. Šele po-
tem priključite električni vtikač na električno 
omrežje.

•  Namestite si zaščitna očala.
•  Uporabljajte zaščito za ušesa.
•  Uporabljajte zaščitne rokavice.
•  Ne uporabljajte poškodovanih diamantnih

rezalnih plošč. Takšne plošče zamenjajte.
•  Prepovedano je uporabljati segmentirane 

rezalne plošče.
•  Pozor! Rezalna plošča se bo še nekaj časa

vrtela po izklopu.
•  Diamantne rezalne plošče ne zaustavljajte s

pritiskanjem na ploščo iz strani.
•  Pozor! Diamantna rezalna plošča se mora ves

čas hladiti z vodo.
•  Pred zamenjavo diamantne rezalne plošče 

potegnite električni vtikač iz omrežja.
•  Uporabljajte samo predpisane diamantne

rezalne plošče.
•  Stroja nikoli nepuščajte brez nadzora v pros-

toru z otroki.
•  Pred kontrolo delov električnega motorske-

ga sistema potegnite električni vtikač iz 
električnega omrežja.

• Nered na delovnem območju lahko povzroči
nesreče.

• Pri delu stojte varno in trdo na tleh. Izogibajte
se neobičajni drži telesa in vedno ohranjajte
ravnotežje.

• Ko rezilni kolut blokira, napravo izklopite, 
ločite od omrežja in šele nato odstranite ob-
delovanec.

2. Opis naprave na obseg dobave

2.1 Opis naprave (Slika 1/3)
 1. Podnožje
2. Diamantna rezalna plošča
3. Korito
4. Delovna miza
5. Kotni prislon
6. Prislonska tirnica
7. Vodilna tirnica
8. Zaščita rezalne plošče
9. Ročaj
10. Zvezdasti ročajni vijak za kotno nastavitev
11. Zvezdasti ročajni vijak za zavarovanje stroja

med  transportom
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SLO

12. Krilnati vijaki
13. Črpalka za hladilno vodo
14. Cev
15. Motor
16. Stikalo za vklop / izklop
17. Kotna skala

2.2 Obseg dobave
S pomočjo opisanega obsega dobave preverite,
ali je artikel popoln. Če deli manjkajo, se naj-
kasneje v 5 delovnih dnevih po nakupu izdelka 
obrnite na naš servisni center ali na prodajno
mesto, kjer ste napravo kupili, in predložite račun. 
Upoštevajte preglednico garancijskih storitev ob
koncu tega navodila.
•  Odprite embalažo in previdno vzemite napra-

vo iz embalaže.
•  Odstranite embalažni material in embalažne

in transportne varovalne priprave (če obstaja-
jo).

•  Preverite, če je obseg dobave popoln.
•  Preverite morebitne poškodbe naprave in

delov pribora, do katerih bi lahko prišlo med
transportom.

•  Po možnosti shranite embalažo do poteka
garancijskega roka.

Nevarnost!
Naprava in embalažni material nista igrača za 
otroke! Otroci se ne smejo igrati s plastičnimi
vrečkami, folijo in malimi deli opreme! Obsta-
ja nevarnost zadušitve in zaužitja takšnih
delov materiala!

•   Stroj za rezanje kamna
• Kotrito (3)
• Črpalka za hladilno vodo (13)
• Kotni prislon (5)
• Podnožje (1)
•  Originalna navodila za uporabo
•  Varnostni napotki 

3. Predpisana namenska uporaba

  Stroj za rezanje kamna se lahko uporablja za 
običajna rezalna dela za rezanje betonskih plošč,
tlakovancev, marmornatih in granitnih plošč,
opeke, keramičnih ploščic in podobnih materialov
glede na velikost stroja. Stroj je konstruirani za 
domačo in obrtniško uporabo. Rezanje lesa in
kovin ni dopustno. 

Stroj se lahko uporablja samo za namen, za 
katerega je izdelani. Vsaka druga vrsta uporabe,
ki ni v skladu z namensko uporabo te žage, ni 
namenska uporaba. V primeru kakršnih koli škod 
ali poškodb v primeru nenamenske uporabe  nosi
vso odgovornost uporabnik/upravljalec žage in ne 
proizvajalec. Uporabljati se smejo samo za ta stroj 
določene rezalne plošče. Sestavni del namenske 
uporabe je tudi spoštovanje varnostnih napotkov 
pri delu z žago kot tudi navodil za montažo in 
napotkov za delo z žago, ki so navedeni v navo-
dilih za uporabo. Osebe, ki delajo s strojem in
ga vzdržujejo, morajo poznati ta navodila in biti 
poučeni o možnih nevarnostih. Natančno je treba 
upoštevati  veljavne UVV predpise.
Upoštevati je treba ostale splošne predpise na 
področju medicine dela in tehnične varnosti.
Spreminjanje stroja v celoti izključuje jamstvo 
proizvajalca in njegovo odgovornost za nastalo
škodo zaradi izvedenih sprememb na stroju. Kljub 
spoštovanju namenske uporabe pa ni možno v 
celoti izključiti vseh faktorjev tveganja.
Zaradi konstrukcije in sestave stroja se lahko zgo-
di sledeče :
•  Kontakt z diamantno rezalno ploščo v nepo-

kritem območju.
•  Poseganje v vrtečo se diamantno rezalno 

ploščo.
•  Izmet delčkov diamantne prevleke na rezalni

plošči.
•  Izmet obdelovanca in delov obdelovanca.
•  Poškodbe ušes zaradi neuporabe potrebne

zaščite za ušesa.

Prosimo, da upoštevate, da naše naprave niso
bile konstruirane za namene profesionalne,
obrtniške ali industrijske uporabe. Ne prevzema-
mo nobenega jamstva, če se naprava uporablja 
za profesionalne, obrtniške ali industrijske na-
mene ali za izvajanje podobnih dejavnosti.

4. Tehnični podatki

  Moč motorja:  .......................... 1500 W S2 20 min
Število vrtljajev motorja:  ......................3000 min-1

Motor na izmenični tok:  .................. 230 V~ 50 Hz
Razred izolacije:  ....................................Razred B
Vrsta zaščite:  ............................................... IP 54
Velikost mize:  ................................630 x 450 mm
Dolžina reza: ........................................... 570 mm
Dolžina Jolly: ........................................... 570 mm
max. debelina obdelovanca 90°:  .............. 60 mm
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max. debelina obdelovanca 45°:  .............. 48 mm
Diamantna rezalna plošča:  .......... Ø 250 x Ø 25,4
 Laserski razred  ................................................. 2
Valovna dolžina laserja  ........................... 650 nm
Moč laserja  ............................................. < 1 mW
Električno napajanje laserja  ........ 2 x 1,5 V (AAA)
Teža  ............................................................47 kg

 Trajanje vklopa:
Trajanje vklopa S2 20 min (kratko obratovanje) 
pomeni, da sme biti motor z nazivno močjo (1500
W) trajno obremenjen samo za čas, kot je na-
vedeno na tipski podatkovni tablici (20 min) .
V drugačnem primeru bi se nedopustno segrel. 
Med pavzo se motor ponovno ohladi na njegovo 
izhodiščno temperaturo. 

Nevarnost! 
Hrup in vibracije
Vrednosti hrupa in vibracij so bile ugotavljane v
skladu z EN 61029.

 Obratovanje
Nivo zvočnega tlaka LpA  ....................... 95 dB (A)
Negotovost KpA  ............................................. 3 dB
Nivo zvočne moči LWA .......................... 108 dB (A)
Negotovost KWA  ............................................ 3 dB

 Prosti tek
Nivo zvočnega tlaka LpA  ....................... 76 dB (A)
Negotovost KpA  ............................................. 3 dB
Nivo zvočne moči LWA ............................ 89 dB (A)
Negotovost KWA  ............................................ 3 dB

Omejite hrupnost in vibracije na minimum!
•  Uporabljajte samo brezhibne naprave.
•  Redno vzdržujte in čistite napravo.
•  Vaš način dela prilagodite napravi.
•  Ne preobremenjujte naprave.
•  Po potrebi dajte napravo v preverjanje.
•  Izključite napravo, ko je ne uporabljate.
•  Uporabljajte rokavice.

Pozor! 
Ostala tveganja
Tudi, če delate s tem električnim orodjem
po predpisih, zmeraj obstaja nekaj ostalih
tveganj. Nastopijo lahko sledeče nevar-
nosti v zvezi s konstrukcijo in izvedbo tega
električnega orodja:
1. Poškodbe pljuč, če ne uporabljate primerne

protiprašne zaščitne maske.

2. Poškodbe sluha, če ne uporabljate primerne
zaščite za ušesa.

3. Zdravstvene težave, ki so posledica tresljajev 
rok, če dlje časa uporabljate napravo ali, če je
ne uporabljate in vzdržujete pravilno.

5. Pred uporabo

Pred priklopom se prepričajte, če se podatki 
na tipski podatkovni tablici skladajo s podatki o
električnem omrežju.
Opozorilo!
Zmeraj izvlecite električni priključni vtikač 
preden začnete izvajati nastavitve na
skobljiču.

•  Stroj mora biti stabilno postavljeni, t. p. na 
delovni mizi, pritrjeni na serijsko podnožje ali 
podobno.

•  Pred zagonom morajo biti vsi pokrovi in var-
nostna oprema pravilno montirani.

•  Rezalna plošča se mora prosto vrteti.

Montaža cevnega in kabelskega vodila
(Slika 16)

Montaža podstavka in črpalke za hladilno 
vodo (Slika 2-4)
• Podnožje (1) privijte s krilnatimi vijaki (12) na

vodno korito. 
• Namestite podstavek.
• Postavite celotni rezalnik ploščic v korito (3).
• Položite črpalko za hladilno vodo (13) na

odgovarjajoče mesto v vodno korito in jo
fiksirajte s sesalnimi nastavki na dno korita.
Črpalka, kabel in cev hladilne vode (14) ne 
smejo prihajati v območje rezanja!

• Napolnite korito z vodo tako, da bo črpalka
(13) v celoti v vodi.

• Odstranite zvezdasti ročajni vijak (11) in 
distančnik (40).

Pozor: Pri dviganju stroja iz korita in med trans-
portom stroja je potrebno ponovno zavarovati 
rezalno enoto z zvezdastim ročajnim vijakom (11)
in z distančnikom (40) !.

Opomba! 
Pazite, da se cev za hladilno vodo (14) pri
montaži ne upogne, saj v tem primeru več ni za-
gotovljeno brezhibno delovanje.

Anl_TE_SC_570_L_SPK4.indb  20Anl_TE_SC_570_L_SPK4.indb   20 11.05.16 10:4011.05.16   10:40

9



SLO

Nevarnost! 
Kabel in cev za hladilno vodo ne smeta zaiti v
območje rezanja.

6. Uporaba

 6.1  Stikalo za vklop / izklop (Slika 6)
•  Za vklop stroja pritisnite na „I“ na stikalu za

vklop/izklop (16).
•  Pred začetkom rezanja je treba počakati, da

dobi rezalna plošča max. število vrtljajev in,
da je začela hladilna vodna črpalka (13) po-
ganjati vodo na rezalno ploščo.

•  Za izklop stroja pritisnite „0“ na stikalu (16).

6.2  Rezanje pod kotom 90° (Slika 7/8)
•  Odvijte zvezdasti ročajni vijak (27)
•  Postavite kotni naslon (5) na kot 90( in ponov-

no zategnite zvezdasti ročajni vijak (27).
•  Ponovno zategnite vijak (28) in fiksirajte kotni

naslon (5).
•  Potisnite galvo stroja (29) z ročajem (9) nazaj.
•  Položite keramično ploščico na naslonsko

podlago (6) na kotni naslon (5).
•   Vključite rezalnik za keramične ploščice.
• Pozor! Počakajte dokler hladilna voda ne

priteče do rezalne plošče (2).
•  Glavo stroja (29) počasi in enakomerno po-

tiskajte za ročaj (9) naprej skozi keramično
ploščico.

• Po končanem rezanju ponovno izključite
rezalnik za rezanje keramičnih ploščic.

6.3 Diagonalni rez 45° (Slika 9)
•  Kotni naslon (5) nastavite na 45°.
•  Izvršite rez kot je navedeno v točki 6.2.

6.4  Vzdolžno rezanje „rez Jolly“ 45°
(Slika 10)

•  Odvijte zvezdasti ročajni vijak (10)
•  Nagnite vodilo (7) v levo na 45° na kotni skali

(17).
•  Ponovno zategnite zvezdasti ročajni vijak

(10).
•  Izvršite rez kot je navedeno v točki 6.2.

 6.4.1 Obdelava večjih obdelovancev (Slika 
11/12)

Da bi lahko obdelovali večje obdelovance, lahko
dvignete rezalno enoto navzgor. V tem položaju
lahko obdelujete obdelovance dolžine do 570 mm
(do max. 38 mm debeline obdelovanca).
• V ta namen odstranite vijak (37) na zgornji

strani.
• Rezalna enota se samodejno dvigne navzgor.
• Sedaj lahko izvajate želene reze kot je opisa-

no v Poglavjih 6.2 do 6.4 Potrebno je izvajati
samo dodatno rahlo pritiskanje z ročajem.

6.5 Zamenjava diamantne rezalne plošče
(Slika 13/14)

• Potegnite vtikač iz električnega omrežja.
• Odvijte 4 vijake (30) in snemite zaščito za

rezalno ploščo (8).
• Namestite ključ (31) na motorsko gred in ga

držite.
• S ključem (34) odvijajte prirobnično matico v

smeri vrtenja rezalne plošče (2).
•  (Pozor: levi navoj).
• Snemite zunanjo prirobnico (35) in rezalno 

ploščo (2).
• Pred montažo neve rezalne plošče dobro

očistite sprejemno prirobnico.
• Novo rezalno ploščo ponovno vstavite v ob-

ratnem vrstnem redu in jo zategnite.
• Pozor: Upoštevajte smer vrtenja rezalne

plošče!
• Ponovno montirajte zaščito za rezalno ploščo

(8).

6.6 Uporaba laserja (Slika 17-21)

6.6.1 Stacionarna uporaba (Slika 17/18)
Vklop: Stikalo za vklop / izklop (46) pomaknite v 
položaj „I“.
Izklop: Stikalo za vklop / izklop (46) pomaknite v 
položaj „0“.
Vključite laser (45). Laserski žarek se projicira na 
material, ki ga obdelujete in Vam pokaže natančni
potek rezanja. S pomočjo vijaka (47) lahko dodat-
no nastavljate laser. V ta namen odvijte za nekaj 
obratov vijak (47). Laser (45) lahko sedaj premi-
kate in izravnavate na adapterju (48) v navpični in 
vodoravni smeri. Ponovno zategnite vijak (47) , ko 
dosežete želeno nastavitev.

6.6.2 Uporaba kot laserska nivelirna naprava 
(Slika 17-20)

Odvijte vijak (47). Laser (45) lahko sedaj sna-
mete iz adapterja (48) in ga lahko uporabljate 
kot eksterno lasersko nivelirno napravo. Laser
(45) je opremljen z dvema vodnima tehtnicama
/ libelama (49) in ga lahko tako izravnavate v
vodoravni in navpični smeri. Spodnja plošča (50) 
laserja je magnetna in zato lahko laser pritrdite na
odgovarjajočo podlago.
Sliki 19 in 20 prikazujeta dva primera uporabe.
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6.6.3 Zamenjava baterij
Odstranite spodnjo ploščo (50) tako, da odvijete
4 vijake (51). Vzemite ven stare baterije in jih
zamenjajte z novimi. Ponovno privijte spodnjo
ploščo (50).

7. Zamenjava električnega
priključnega kabla

Nevarnost!
Če se električni priključni kabel te naprave
poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali
njegova servisna služba ali podobno strokovno
usposobljena oseba, da bi preprečili ogrožanje
varnosti.

8. Čiščenje, vzdrževanje in
naročanje nadomestnih delov

Nevarnost! 
Pred izvajanjem vsakega čistilnega dela izvlecite
električni priključni kabel.

8.1 Čiščenje
• S stroja redno čistite prah in umazanijo.

Čiščenje je najuspešnejše s krpo ali čopičem.
• Za čiščenje plastike ne uporabljajte jedkih 

snovi.
• S kadi (3) in črpalke hladilnega sredstva (13)

redno čistite umazanijo, sicer hlajenje dia-
mantnega rezilnega koluta (2) ni zagotovljeno.

8.2 Vzdrževanje
Vse premične dele redno mažite v časovnih in-
tervalih.

 8.3 Transport
•  Pred transportom morate v celoti iztočiti hla-

dilno sredstvo.
•  Pri dviganju stroja ne uporabljajte nobenih

delov varnostne opreme.

8.4 Naročanje nadomestnih delov:
Pri naročanju nadomestnih delov je potrebno na-
vesti naslednje navedbe:
•  Tip naprave
•  Art. številko naprave
•  Ident- številko naprave
•  Številka potrebnega nadomestnega dela
Aktualne cene in informacije najdete na spletni
strani www.isc-gmbh.info

9. Odstranjevanje in ponovna
uporaba

Naprava se nahaja v embalaži, da ne bi prišlo do
poškodb med transportom. Ta embalaža je surovi-
na in s tem ponovno uporabna ali pa jo je možno
reciklirati. Naprava in njen pribor sta izdelana iz
različnih materialov kot npr. kovine in plastika. 
Pokvarjene sestavne dele odstranite med poseb-
ne odpadke. V ta namen povprašajte v tehnični
trgovini ali na občinski upravi!

10. Skladiščenje

Napravo in pribor za napravo skladiščite na 
temnem, suhem in pred mrazom zaščitenem 
in za otroke nedostopnem mestu. Optimalna
skladiščna temperature je med 5 in 30 ˚C. 
Električno orodje shranjujte v originalni embalaži.

11. Odstranjevanje baterij

Baterije vsebujejo snovi, ki so nevarne za okolje. 
Baterij ne mečite med gospodinjske odpadke, 
v ogenj ali v vodo. Baterije morate odstranjevati 
tako, da jih zbirate, reciklirate ali odstranite v skla-
du s predpisi o varovanju okolja. Stare baterije 
pošljite iSC GmbH, Eschenstraße 6, D-94405 
Landau. Tam bo zagotovljeno strokovno ustrezno
odstranjevanje.
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Samo za dežele EU

Električnega orodja ne mečite med gospodinjske odpadke!

V skladu z evropsko smernico 2012/19/EG o starih električnih in elektronskih napravah in v skladu z iz-
vajanjem nacionalne zakonodaje morate ločeno zbirati izrabljena električna orodja in jih predati v okoljs-
ko varno ponovno predelavo.

Reciklažna alternativa za poziv za vračanje:
Lastnik električne naprave je alternativno zavezan, da namesto vračanja sodeluje pri pri strokovno 
ustreznem recikliranju v primeru predaje lastnine. Staro napravo se lahko v ta namen tudi prepusti na
odvzemnem mestu, ki izvaja odstranjevanje v smislu nacionalne zakonodaje o odstranjevanju takšnih
odpadkov. To se ne nanaša na starim napravam priložene dele pribora in opreme brez električnih kom-
ponent.

 Ponatis ali kakršnokoli razmnoževanje dokumentacije in spremljajočih papirjev o proizvodu, tudi po
izvlečkih, je dovoljeno samo z izrecnim soglasjem ISC GmbH.

  Pridržana pravica do tehničnih sprememb

• Izdelek izpolnjuje zahteve EN 61000-3-11 in je predmet posebnih pogojev za priključitev. To pomeni,
da uporaba s priključnimi točkami, ki bi si jih lahko prosto izbrali, ni dovoljena.

• Naprava lahko pri neugodnih omrežnih razmerah povzroči prehodna nihanja v napetosti.
• Izdelek je predviden izključno za uporabo na priključnih točkah, ki 
 a) ne prekoračujejo največje dovoljene omrežne impendance Z ≤ 0,29 Ω ali 
 b) z najmanjšo trajno električno obremenitvijo omrežja 100 A na fazo.
• Kot uporabnik morate zagotoviti, po potrebi po posvetu z oskrbovalnim podjetjem za električno

energijo, da vaša priključna točka, na katero želite priključiti izdelek, izpolnjuje eno od navedenih
zahtev a) ali b).

Anl_TE_SC_570_L_SPK4.indb  23Anl_TE_SC_570_L_SPK4.indb   23 11.05.16 10:4011.05.16   10:40

12



SLO

  Servisne informacije

V vseh državah, ki so navedene v garancijski listini, sodelujemo s kompetentnimi servisnimi partnerji,
katerih kontakti so razvidni iz garancijske listine. Na voljo so vam za vse potrebne servisne storitve, kot
so popravila, oskrba z nadomestnimi in obrabnimi deli ali oskrba s potrošnimi materiali.

Upoštevajte, da so nekateri deli tega izdelka izpostavljeni naravni obrabi zaradi uporabe oz. da so neka-
teri deli potrošni material.

Kategorija Primer
Obrabni deli*
Obrabni material/ obrabni deli* Rezalni kolut
Manjkajoči deli

* ni nujno, da je v obsegu dobave!

Pri pomanjkljivostih ali napakah vas prosimo, da napako prijavite na www.isc-gmbh.info. Napako kar naj-
bolj natančno opišite in v vsakem primeru odgovorite na naslednja vprašanja:

Odgovorite na naslednja vprašanja:
• Je naprava nekoč delovala, ali je bila od vsega začetka okvarjena?
• Ste pred okvaro opazili kaj neobičajnega (simptom ali okvaro)?
• Kaj na napravi po vašem mnenju ne dela (glavni znak)?

Opišite to napačno delovanje.

Anl_TE_SC_570_L_SPK4.indb  24Anl_TE_SC_570_L_SPK4.indb   24 11.05.16 10:4111.05.16   10:41

13



Simon _ Schunk/Product-ManagementAndreas Weichselgartner/General-Manager

D  erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und
Normen für Artikel

GB explains the following conformity according to EU directi-
ves and norms for the following product

F déclare la conformité suivante selon la directive CE et les
normes concernant l’article

I dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e
le norme per l’articolo

NL verklaart de volgende overeenstemming conform EU
richtlijn en normen voor het product

E declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y
normas de la UE para el artículo

P declara a seguinte conformidade, de acordo com as 
diretiva CE e normas para o artigo

DK attesterer følgende overensstemmelse i medfør af
EU-direktiv samt standarder for artikel

S förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och
standarder för artikeln

FIN vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien
vaatimukset 

EE tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
CZ vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU

a norem pro výrobek
SLO potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za

izdelek
SK vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice

EÚ a noriem pre výrobok
H a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a

következő konformitást jelenti ki

PL deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z
następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.

BG декларира съответното съответствие съгласно 
Директива на ЕС и норми за артикул

LV paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
LT apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms
RO declară următoarea conformitate conform directivei UE şi 

normelor pentru articolul
GR δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την 

Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
HR potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i

normama za artikl
BIH potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i 

normama za artikl
RS potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i 

normama za artikal 
RUS следующим удостоверяется, что следующие продукты 

соответствуют директивам и нормам ЕС
UKR проголошує про зазначену нижче відповідність виробу 

директивам та стандартам ЄС на виріб
MK ја изјавува следната сообрзност согласно 

ЕУ-директивата и нормите за артикли
TR Ürünü ile ilgili AB direktifl eri ve normları gereğince aşağıda

açıklanan uygunluğu belirtir
N erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og 

standarder for artikkel
IS Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru

 Konformitätserklärung

Steintrennmaschine TE-SC 570 L (Einhell)

 2014/29/EU
 2005/32/EC_2009/125/EC
 2014/35/EU 
 2006/28/EC

X  2014/30/EU
 2014/32/EU
 2014/53/EC
 2014/68/EU
 90/396/EC_2009/142/EC
 89/686/EC_96/58/EC

X  2011/65/EU

 X  2006/42/EC
 Annex IV
Notifi ed Body:
Notifi ed Body No.:
Reg. No.:

 2000/14/EC_2005/88/EC
 Annex V
 Annex VI
 Noise: measured LWA =  dB (A); guaranteed LWA =  dB (A)
P =  KW; L/Ø =  cm
Notifi ed Body:

 2004/26/EC
Emission No.:

Standard references:  EN 61029-1; EN 12418; EN 55014-1; EN 55014-2;
EN 61000-3-2; EN 61000-3-11; EN 60825-1

Landau/Isar, den 07.03.2016

First CE: 16  Archive-File/Record: NAPR014120
Art.-No.: 43.014.44 I.-No.: 11046 Documents registrar: Guggenberger Martin
Subject to change without notice Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar

 ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar
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Odgovorna oseba za tehnično dokumentacijo



Distributer za Slovenijo 
Einhell Croatia d.o.o.  

GARANCIJSKA IZJAVA 

1. S tem garancijskim listom jamčimo, da bo proizvod v garancijskem roku ob normalni in pravilni rabi brezhibno deloval in
se obvezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih v zakonitem roku odstranili pomanjkljivosti in okvare
zaradi napak v materialu ali izdelavi.

2. Garancijski rok začne teči z datumom izročitve blaga, ki je naveden na garancijskem listu in traja:

 2 leti za izdelke, ki jih kupujejo in uporabljajo fizične osebe

 1 leto za izdelke, ki jih kupujejo in uporabljajo pravne osebe (obrtna raba)

 1 leto za baterije in polnilnike, ki so dobavljeni skupaj z orodjem
3. V primeru okvare se obrnite na pooblaščenega prodajalca ali pooblaščeni EINHELL servis.
4. Ozemeljsko območje veljavnosti garancije: Slovenija.
5. V primeru okvare izdelka v garancijski dobi, krije proizvajalec vse stroške popravila, tehničnih pomanjkljivosti, ter

stroške prevoza na servis in nazaj, pod pogojem da je izdelek poslan s pogodbeno paketno službo. Pred pošiljanjem
pokličite pooblaščen servis za napotke. Transportne stroške krijemo samo v primeru priznane reklamacije s strani
pooblaščenega servisa. V primeru uveljavljanja garancije se obračunava najcenejši transport do servisa.

6. V kolikor izdelka ni mogoče popraviti najkasneje v roku 45 dni, ga je zastopnik dolžan zamenjati z novim izdelkom ali
ustreznim nadomestnim izdelkom. Garancijska doba se podaljša za čas servisnega popravila.

7. Za dobavljeni izdelek zagotavljamo servisiranje in izdobavo rezervnih delov še 3 leta po poteku garancijskega roka.
8. Garancija se prizna le z dokazilom o nakupu, kratkim opis napake in pravilno izpolnjenim garancijskim listom (datum

prodaje, žig in podpis prodajalca in serijsko številko iz nalepke na napravi). V kolikor se nalepka odlepi ali poškoduje, se
mora poškodovana nalepka priložiti garancijskemu listu.

9. Garancija ne velja:

 V primeru, da kupec ni predložil računa o nakupu izdelka in če na izdelku ni tovarniške nalepke, oziroma ni
priložena h garancijskemu listu.

 V primeru popravil ali posegov v izdelek opravljenih s strani nepooblaščenih oseb.

 V primeru okvare zaradi neupoštevanja navodil ali zaradi nepravilnega transporta.

 V primeru mehanskih poškodb in napak nastalih brez krivde proizvajalca, poškodb in napak nastalih zaradi
elementarnih nesreč (strela, potres, požar, poplave, ipd.) in napak nastalih zaradi neprimerne napetosti
električnega omrežja.

 V primeru pošiljanja orodja brez predhodne najave in z nepooblaščenim prevoznikom v servisno delavnico, se
izdelek vrne pošiljatelju na njegove stroške.

 Če se pri pregledu izdelka ugotovi, da je izdelek delujoč in brez napak se garancija zavrne in se kupcu zaračuna
stroške diagnostike in prevozne stroške v obe smeri.

 V primeru nastanka poškodb na aparatu, ki bi nastale zaradi nepravilne uporabe, neupoštevanja priloženih navodil
in varnostnih opozoril ali nestrokovnih popravil.

 Staranje, ki ga povzroča običajna raba in obraba izdelka je izvzeta iz te garancije.
10. Garancija ne zajema rednega preverjanja in vzdrževanja izdelka, potrošnega materiala ter vseh delov, ki se sčasoma pri

normalni rabi obrabijo: grafitne ščetke, ležaji, stikala, kabli, tesnila, svečke, filtri, itd.
11. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Izdelek: 

Tip izdelka: 

Serijska številka izdelka: 

(Podatki z nalepke na izdelku)

Žig in podpis prodajalca: Datum izročitve blaga, dne: 

Pooblaščeni servis za Slovenijo: 

Einhell Croatia d.o.o. 
Pustodol Začretski 19/H 
HR-49223 Sveti Križ Začretje 
tel.: +385 (0) 49/342-444, fax: +385 (0) 49/342-392 
e-mail: servis@einhell.hr 

Distributer za Slovenijo: 

Einhell Croatia d.o.o. 
Pustodol Začretski 19/H 
HR-49223 Sveti Križ Začretje 
tel.: +385 (0) 49/342-444, fax: +385 (0) 49/342-392 
e-mail: info@einhell.hr 
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