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Originální návod pro obsluhu
Jednokotoučová bruska
Spider, 230 V

Legenda:
Vážený zákazníku,
Tím, že jste se rozhodli pro jednokotoučovou brusku
Spider, jste se rozhodli pro mimořádnou kvalitu a
výkon. V tomto návodu získáte důležité informace
k práci se strojem.

Pozor!
Přečtěte si prosím pozorně tento návod a dbejte
na to, aby jej přečetl každý uživatel tohoto stroje
před jeho použitím.
Dodržováním bezpečnostních pokynů chráníte
nejenom své zdraví, ale zabráníte neodborné
manipulaci se strojem.
Před započetím prací se důvěrně seznamte se
strojem. V průběhu prací už by mohlo být pozdě.
Nepřipusťte, aby nezaškolená a se strojem neobeznámená osoba stroj obsluhovala.

V tomto návodu na obsluhu jsou uvedeny důležité pokyny
a informace k bezpečnosti práce a zabránění škod na
stroji označeny níže uvedenými symboly.

Warnung

Varování před obecným nebezpečím

Důležité upozornění

Nošení ochranných brýlí

Nošení chráničů sluchu

Přečtení návodu/ upozornění

Zvláštní odpad
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Popis stroje
Důležité součásti stroje
Číslování jednotlivých součástí stroje odpovídá vyobrazení jednokotoučové brusky na str. 2

Řádné použití v souladu s určením
Bruska Spider je určena výhradně k broušení dřevěných podlah a k leštění (polírování) v interiérech.
Jakékoliv jiné její použití, než výše určeno není povoleno. Za škody způsobené z důvodu nesprávného použití
nenese PallmannGmbH. žádnou zodpovědnost.

A
1 Motor
2 Přídavné závaží
3 Odsávací límec proti prachu
4 Transportní kolečko
5 Ramínko pro navíjení kabelu
6 Elektronika
7 Objímka pro hadici externího vysavače
8 Návin kabelu
9 Spínací páčka
10 Rukojeť
11 Tlačítko pro polohování vodící tyče
12 Spínač
13 Regulátor otáček
14 Vodící tyč
15 Zásuvka, prodlužovací kabel
16 Tlumič
17 Aretační čepy, unášecí talíř
18 Provozní světelná kontrolka
19 Gumová opěrka
20 Světelné kontrolky napětí

Popis funkcí
Při čtení návodu k obsluze využívejte prosím grafického vyobrazení na stránkách 2 a 3.
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Prohlášení o shodě
Prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že tento výrobek odpovídá následujícím normám a normativním
dokumentům: DIN EN 1037, EN ISO 12100, DIN EN
60204-1, DIN EN 60745-1, DIN EN 55014-1, DIN EN
55014-2, v souladu s ustanoveními směrnic: 2006/42/
EG, 2004/108/EG, 2006/95/EG.
Ing. Dieter Hammel
Zplnomocněný k vystavení tohoto prohlášení o shodě a
k sestavení technických podkladů:

10.02.2015
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Technická data:
Napětí					
Frekvence				
Výkon 					
Počet otáček			
Průměr unášecího kotouče		
Hmotnost				
Hmotnost přídavného závaží		

230 V AC
50 Hz
2,0 kW
50 – 400 ot./min.
400 mm
ca 40 kg
ca 15 kg

Obsah dodávky:
1 ks jednokotoučová bruska Spider
1 ks tříkotoučový unášecí talíř
1 ks sada nářadí
1 ks odsávací límec proti prachu
1 ks prodlužovací kabel
1 ks přídavné závaží
3 ks unášecí pad
3 ks unášecí pad (měkký)
3 ks speciální pad
3 ks mezipad
3 ks zirkonový brusný kotouč – hrubost 40´
3 ks zirkonový brusný kotouč – hrubost 60´
3 ks zirkonový brusný kotouč – hrubost 80´
1 ks unašeč padu
1 ks návod pro obsluhu
1 ks soupis náhradních dílů

Bezpečnostní předpisy
Všeobecné bezpečnostní předpisy pro elektrická
nářadí
Warnung Přečtěte si pozorně veškeré bezpečnostní předpisy a nařízení.
Nerespektování bezpečnostních předpisů a nařízení
může zapříčinit úder elektrickým proudem, požár a/
nebo těžké zranění.

Mějte bezpečnostní předpisy a nařízení stále po
ruce.
V bezpečnostních předpisech uvedený pojem „elektrické nářadí“ se vztahuje na zařízení, která jsou napojena na elektrický proud (kabelem) a akumulátorovou baterií (bez kabelu).

1)Bezpečnost na pracovišti
a) Udržujte pracoviště v čistotě a dobře osvětlené.
Nepořádek nebo špatné osvětlení může být příčinou poranění nebo nehody.
b) Nepoužívejte elektrické nářadí v explozivním
prostředí, ve kterém se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.
Jiskření elektrického ná řadí může být příčinou
vzplanutí pachových částic nebo výparů.
c) Nepouštějte děti a cizí osoby na pracoviště během práce s elektrickým nářadím
Při nepozornosti může dojít je ztrátě kontroly nad
přístrojem.

b) Vyvarujte se tělesného kontaktu s uzemněnými
povrchy, jakými jsou například trubky, topná
tělesa, sporáky a lednice.
V případě, že vaše tělo je uzemněné, hrozí vysoké
riziko zasažení elektrickým proudem.
c) Chraňte vaše elektrické nářadí před deštěm nebo
vlhkem.
Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko
zasažení elektrickým proudem.
d) Nepoužívejte kabel pro přenášení elektrického
nářadí, k jeho zavěšení. Nevytahujte zástrčku ze
zásuvky pomocí kabelu. Chraňte kabel před
předměty s vysokou teplotou, oleji, ostrými předměty nebo pohyblivými části stroje.
Poškozený nebo zamotaný kabel zvyšuje riziko zasažení elektrickým proudem
e) V případě, že pracujete s elektrickým nářadím ve
venkovním prostředí, použijte rovněž prodlužovací kabel, který je do tohoto venkovního prostředí vhodný.
Použití vhodného kabelu do venkovního prostředí
snižuje riziko zasažení elektrickým proudem.
f) V případě, že se nelze vyhnout práci s elektrickým nářadím ve vlhkém prostředí, použijte bezpečnostní spínač s proudovou ochrannou.
Použití bezpečnostního spínače s proudovou ochranou snižuje riziko zasažení elektrickým proudem.

3) Bezpečnost osob
a) Buďte stále pozorní, soustřeďte se na svoji práci, pracujte s elektrickým nářadím rozumně. Nepracujte s elektrickým nářadím, jestliže jste una
veni nebo ovlivněni drogami, alkoholem nebo
léky.

2) Bezpečnost při práci s elektrickým nářadím
a) Zástrčka přívodového kabelu musí být vhodná
pro elektrickou zásuvku. Zástrčka se nesmí
v žádném případě upravovat. Nepoužívejte žádný zásuvkový adaptér ve spojení s elektrickým
nářadím, které je bezpečnostně uzemněné.

I krátká nepozornost při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému zranění.

Originální zástrčka a vhodná zásuvka snižují riziko
zasažení elektrickým proudem.
03/2015
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b) Používejte osobní ochranný pracovní pomůcky a
vždy noste ochranné brýle.
Používaní osobních ochranných pracovních pomůcek, jakými jsou maska proti prachu, protiskluzné
pracovní rukavice, chrániče sluchu a to v souladu
s typem používaného elektrického nářadí a způsobem jeho použití snižuje riziko úrazu.
c) Zamezte nechtěnému zapnutí. Ubezpečte se, že
elektrické nářadí je vypnuto dříve, než zastrčíte
zástrčku do zásuvky nebo spojíte s akumulátorovou baterií či jej uchopíme nebo přenášíme.
Při přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači, nebo jeli zapojen do elektrické zásuvky, může
dojít k úrazu nechtěným spuštěním.

d) Před spuštění elektrického nářadí odstraňte seřizovací nástroje nebo klíče na matice.
Seřizovací nástroje nebo klíče, které by se nacházeli
v pohyblivých částech elektrického nářadí, mohou
způsobit zranění.
e) Vyvarujte se nepřirozenému držení těla. Zajistěte
vždy bezpečný postoj a rovnováhu.
Jen tak máte elektrické nářadí i v neočekávaných
situacích pod lepší kontrolou.
f) Noste vhodný pracovní oděv. Nenoste volné oděvy nebo šperky. Vlasy, oděv, rukavice mějte vždy
v bezpečné vzdálenosti od pohyblivých součástí
elektrického nářadí.
Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy se mohou být
zachyceny pohyblivými částmi elektrického zařízení.
g) Při napojení odsávacího zařízení či podobného
zařízení se ubezpečte, že je správně napojeno a
správně používáno.
Použití odsávacího zařízení snižuje zatížení prostředí prachem.
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4) Používání a zacházení s elektrickým nářadím
a) Přístroj nepřetěžujte. Používejte elektrické nářadí výhradně k účelu, ke kterému je určeno.
Správně zvoleným elektrickým nářadím pracujete
lépe a bezpečněji v oblasti jeho určeného výkonu.
b) Nepoužívejte elektrické nářadí s poškozeným
spínačem.
Elektrické nářadí, které má vadný spínač a nelze jej
správně zapnout či vypnout je nebezpečné a je jej
nutno nechat opravit.
c) Před tím, než budete seřizovat elektrické nářadí,
nebo měnit jeho příslušenství či jej uložíte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a/nebo odpojte od
elektrického akumulátoru.
Tímto bezpečnostním opatření zabráníte nechtěnému spuštění elektrického nářadí.
d) Zamezte dětem přístup k elektrickému nářadí, a
to i v době jeho nepoužívání. Nedovolte třetím
osobám, které nejsou řádně poučeni nebo nebyli seznámeni s návodem pro obsluhu, pracovat
s elektrickým nářadím.
Elektrické nářadí je v rukou nepovolaných a nezkušených osob nebezpečné.
e) Pečlivě pečujte o svoje elektrické nářadí. Vždy
zkontrolujte, zda veškeré pohyblivé části perfektně fungují, nejsou zadřené či zaseknuté, či
zda některé části nejsou porušené či jinak poškozené. Veškeré tyto závady snižují funkčnost
a bezpečnost elektrického nářadí. V případě
zjištění těchto závad nechte elektrické zařízení
opravit tomu určenou odbornou servisní dílnou.
Řada úrazů byla způsobena nedostatečnou údržbou elektrického nářadí.
f) Udržujte řezné nástroje ostré a čisté.
S pečlivě udržovanými řeznými nástroji s ostrými
hranami se snadněji pracuje a je menší riziko jejich
případného zaseknutí.
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g) Používejte elektrické nářadí, příslušenství, doplňkové nástroje apod. v souladu s tímto návodem
pro obsluhu. Zohledněte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost.
Použití elektrického nářadí mimo rámec jeho určení
může vést k nebezpečným situacím.

Chraňte svoji oči před případnými odlétávajícími
úlomky, které mohou vznikat při práci s elektrickým
nářadím. Používejte filtrační ochranou masku nebo
respirační roušku proti prachu. Používejte ochranu
sluchu. V případě dlouhodobému vystavení nadměrného hluku může dojít k poškození sluchu.

► Dbejte na to, aby třetí osoba byla v dostatečně
bezpečné vzdálenosti od vašeho pracoviště.
5) Servis
Každý, kdo vstoupí na pracoviště, musí být
vybaven osobními ochrannými pracovními poa) Opravu elektrického nářadí svěřujte výhradně
můckami.
k tomu určenému a kvalifikovanému servisnímu
Poškozené součásti elektrického nářadí nebo zlopersonálu. Pro opravy používat vždy jen originální
mené díly elektrického nářadí a jeho příslušenství
náhradní díly.
mohou odletět a způsobit zranění osobám pohybuJen tak je zaručeno, že elektrické nářadí bude odborjícím se v okolí pracoviště.
ně opraveno resp. seřízeno a zůstane bezpečné.
►Dbejte, aby přívodový elektrický kabel nebyl v blízkém dosahu pohyblivých částí
elektrického nářadí.

Specifické bezpečnostní pokyny

V případě ztráty kontroly nad elektrickým nářadím
se může kabel namotat na pohyblivé součásti
elektrického nářadí a strhnout vaši ruku do pohyblivých částí stroje.

Bezpečnostní varování pro práci s jednokotoučovými stroji
Přečtete si pečlivě veškeré bezpečnostní pokyny, návody, vyobrazení a předpisy, které se
vztahují k tomuto elektrickému nářadí.
Zanedbání dodržování následujících pokynů může
vést k úrazu elektrickým proudem, k požáru a/nebo
těžkému úrazu.

► Při práci s elektrickým nářadím používejte vždy
odsávací límec proti prachu, který je součástí dodávky
Odsávací límec proti prachu chrání obsluhu proti čás
tečkám prachu a úlomkům, stejně jako proti náhodnému kontaktu s brusnými nástroji.
► Noste ochranný pracovní oděv a v případě nutnosti i celoobličejový chránič, ochranné brýle
nebo chrániče zraku.
Rovněž používejte ochranou masku proti prachu,
chrániče sluchu a ochranné pracovní brýle.
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Doplňující bezpečnostní předpisy
Používejte ochranné brýle

Informace o hluku a vibracích
Zjištěné hodnoty podle EN 60745
Hodnocená hodnota hluku A přístroje je charakterizována (beton)

► Používejte vhodné detektory k vyhledání skrytých rozvodových sítí nebo se obraťte na místního správce rozvodových sítí.

Hladina akustického tlaku...........dB(A)
Akustický výkon..........................dB(A)		

Kontakt s elektrickým vedením může způsobit požár
a zasažení elektrickým proudem. Poškození plynového potrubí může způsobit explozi. Poškození
vodovodních trubek vede k poškození na majetku
nebo k zasažení elektrickým proudem.

Warnung Používejte chrániče sluchu!

► Při potěrových pracích používejte vysavač.
Vysavač musí být přizpůsoben k odsávání
kamenitého prachu.
Používání vysavače snižuje zatížení pracoviště prachem.
► Při práci držte elektrické nářadí pevně oběma
rukami a zabezpečte pevný postoj.
Držení elektrického nářadí oběma rukami dává větší
bezpečnost při práci.
► Nepoužívejte elektrické nářadí, jeli poškozený
kabel. Nedotýkejte se poškozeného kabelu.
V případě že se kabel poškodí během práce, vyjměte zástrčku ze zásuvky.
Poškozený kabel zvyšuje riziko zasažení elektrickým proudem.

85,7
96,7

Tolerance.....................................K-dB +/- 1,5 dB

Celkové hodnoty vibrací
(třírozměrný vektor)
zjištěný podle EN 60145
Emisní vibrační hodnota.............ah =
2,7 m/s2
Tolerance.....................................K = +/- 1,5 m/s2

Vibrační hodnoty uvedené v tomto návodu pro
obsluhu odpovídají normovanému způsobu měření v souladu s normou EN 60745 a mohou být
sloužit ke společnému srovnání elektrických nářadí.
Je vhodné pro předběžný odhad zatížení vibracemi.
Uvedená hodnota hladiny vibrací představuje
hodnotu pro hlavní použití elektrického nářadí.
V případě použití elektrického nářadí pro jiné účely
nebo v případě nedostatečné údržby se mohou
hodnoty lišit. V takovém případě může být vibrační
zatížení během pracovní doby výrazně vyšší. Pro
přesný odhad vibračního zatížení je nutno zjišťovat toto zatížení i při volném běhu elektrického
nářadí. Pak může být výsledná hodnota vibračního
zatížení v průběhu celkové pracovní doby výrazně
redukována.
Proveďte dodatečná ochranná opatření proti vlivům vibračního zatížení obsluhy elektrického nářadí, jako například: údržba elektrického nářadí a
příslušných nástrojů, udržovat ruce v teple, dobrou
organizací práce.
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Montáž
Odsávání prachu
►Prachové částice z některých materiálu, jako například z potěrů obsahujících olovo, některých druhů
dřev, minerálních látek a kovů mohou být zdraví
škodlivé. Kontakt s těmito prachovými částicemi
nebe jejich vdechování může vyvolat alergické reakce a/nebo onemocnění dýchacích cest, a to jak obsluhy elektrického nářadí nebo osob nacházejících
se blízko pracoviště.
Některý prach, jako je například prach z dubového
a bukového dřeva, je považován za prach způsobující rakovinu, obzvláště ve spojení s příměsovými
látkami k úpravám dřeva (chromát, ochranné látky
dřeva). Materiál obsahující azbest může provádět
jen k tomu odborně zaškolená osoba.
- používejte výkonný vysavač
- zabezpečte dostatečné větrání na pracovišti
- doporučeno používání ochranné dýchací masky
s filtrem třídy P3.
Dodržujte ve vaší zemi platné předpisy pro opracování konkrétních typů materiálů.
Vysavač musí být přizpůsoben k odsávání kamenitého prachu. Pallmann GmbH. doporučuje:
Průmyslový vysavač: Pallmann Dust
1 Zasuňte odsávací hadici vysavače do objímky
stroje (7)

Přídavné závaží
►Používejte výhradně originální přídavné závaží,
nepoužívejte žádné jiné nebo další přídavné
závaží, které by mohly vést k přetížení stroje!
1 Přídavné závaží (2) nasaďte zešikma a zacvakněte. Pallmann GmbH. doporučuje použití max.
2 přídavných závaží.

Spuštění stroje
► Zkontrolujte elektrické napětí v síti, toto musí
odpovídat údajům na štítku typu elektrického nářadí. Elektrické nářadí s označením 230
V může pracovat i pod napětím 220 V.

Použití
1 Brusné talíře resp. kartáče nasaďte jak popsáno výše.
2 Zmáčknutím zadního tlačítka (11) nastavte optimální polohu vodící tyče pro práci strojem.
3 Rukojeť stroje by měla být ve výšce pasu.
4 Rukojetě lehce pozdvihnout, aby stroj stál vodorovně na podlaze.
5 Přidržet spínač (12).

Brusný talíř a odsávací límec
1 Překlopte stroj dozadu přes pojezdová kolečka a
položte jej na gumové opěrky.
2 Nasaďte brusný talíř (C), pro jeho fixaci pootočte
směrem doleva.
3 Odsávací límec proti prachu (3) položte na podlahu a stroj postavte do odsávacího límce.
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6 Obouručným současným zmáčknutím spínacích páček (9) zapněte stroj.
7 Uvolněte spínač (12).

Světelné kontrolky (20) signalizují odběr proudu
(Ampéry)
3 LED kontrolky svítí zeleně
►Stroj pracuje bez problémů

1 LED kontrolka svítí žlutě nebo červeně
Stroj se dostává do režimu přetížení
►stroj se brzy vypne
►aktivuje se bezpečnostní pojistka přetížení nadměrným proudem
Upozornění: Po spuštění stroj se zlehka krátce
zhoupne na pravou stranu. To je zcela normální
chování stroje po jeho spuštění.
10

Ukončení prací
Po ukončení prací je nutno sejmout unášecí talíř nebo
talíře s nástroji.
Po ukončení prací je nutno vždy odpojit stroj ze sítě
vyjmutím zástrčky ze zásuvky. Po ukončení prací nenechávejte nikdy unášecí talíř nebo kartáče na stroji.

Údržba
Údržba a čištění
► Před každou údržbou a čištěním stroje odpojte
stroj ze sítě vyjmutím zástrčky ze zásuvky.
► Udržujte elektrické nářadí a větrací štěrbiny čis
té, pro správnou a bezpečnou práci.
► Čistěte pravidelně žebroví motoru a elektroniky.

Odstranění závad
Způsob elektronické regulace otáček:
Pomocí otáčení regulátoru otáček (13) můžeme plynule nastavovat počet otáček od 50 do 400 otáček za
minutu. V případě extrémního zatížení stroje např. při
použití brusné mřížky na broušení korku s přídavným
závažím snižuje stroj počet otáček sám od sebe. Tím
redukuje odběr proudu a snižuje zatížení motoru.

Při přetížení se stroj vypne.
Provozní světelné kontrolky LED (18) blikají v různých intervalech.
				
...přetížení
Stroj je extrémně přetěžován.
Stroj je možno po několika vteřinách opětovně spustit.
				
…přehřátá
				
elektronika
Jakmile světelné kontrolky LED přestanou blikat, je
možno stroj opětovně spustit. Elektronika je ochlazena
a stroj připraven k opětovnému provozu.
				

…přehřátý motor

Po ukončení prací demontujte napínací zařízení a vyčistěte veškeré napínací součásti a ochranný kryt.

Jakmile světelné kontrolky LED přestanou blikat, je
možno stroj opětovně spustit. Motor je ochlazen a
stroj připraven k opětovnému provozu.

Elektrické nářadí svěřujte k záručním a servisním opravám, servisním prohlídkám výhradně autorizovaným
dílnám.

K ulehčení stroji lze odejmout jednou přídavné závaží a/ nebo
snížit počet otáček.

V případě jakýkoliv dotazů a objednávek náhradních
dílů uvádějte prosím číslo výrobku podle typového štítku elektrického nářadí.

Závada		

Možná příčina

Odstranění závady

Neklidný chod stroje

Nesprávně nastavená
Nastavená musí zohledňovat
rychlost otáček
stav podlahy, použitým nástrojům
				 nebo brusivu

Stroj nechce naběhnout
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Přerušený přívod
Odstranění závady provede
elektrického proudu
odborný elektrikář nebo vyměnit
Poškozené (vypadlé) pojistky poškozené díly
Poškozený kabel
Poškozená zásuvka

Stroj nechce naběhnout

Přetížení stroje

Sejmout přídavné závaží

Stroj nechce naběhnout

Přetížení stroje

Naklopením stroje přes pojez
dová kolečka uvolnit talíř, za
pnout stroj a zvolna stroj spustit
zpět na podlahu
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Pokyny pro likvidaci
Likvidace
Elektrické nářadí, příslušenství a obaly by měly být ekologicky recyklovány.
Pouze v zemích EU

Neodkládejte do domácího odpadu! Staré
a nefunkční elektrické nářadí je v souladu
s Evropskou směrnicí 2002/96 EG o starých elektrických přístrojích a elektronice a jejího
přenesení do národního práva jednotlivých členských zemí EU, musí být soustředěno a likvidováno
odděleně a ekologicky recyklováno.

Likvidace elektrozařízení se řídí dle ustanovení zákona č. 7/2005 Sb. o odpadech a jeho následujících
prováděcích vyhlášek. Společnost UZIN s.r.o., která
je dovozcem brusky Pallmann Spider, je registrována v seznamu výrobců MŽP pod registračním číslem
05016/06-EZ. Bližší informace o recyklaci elektrozařízení získáte na www.elektrowin.cz.

Změny vyhrazeny.
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10 Záruka
Záruční lhůta u nových strojů PALLMANN činí 1 rok od momentu jejich předání / zaslání zákazníkovi, pokud není právními předpisy upraveno jinak.
Pro uplatnění a uznání reklamačního nároku je nutno rovněž předložit fakturu nebo jiný doklad prokazující zakoupení stroje.
Opravu v rámci záruční lhůty je oprávněna provádět pouze k tomu námi pověřená certifikovaná
servisní organizace.
Svépomocně a/nebo neodborně prováděné opravy jinou než námi pověřeno certifikovanou servisní organizací zakládá důvod pro neuznání reklamace. Důvodem pro neuznání reklamace je rovněž
neodborné zacházení se strojem a/nebo použití stroje k jinému účelu než určeno.

Náhrada dílů, příslušenství a ostatní změny u strojů Pallmann
Stroje Pallmann poskytují uživateli vysokou míru bezpečnosti a spolehlivosti. Pro udržení tohoto
stavu nastaveného ve výrobním závodě a v době jejich expedice je nutno dodržovat následující
pravidla. Tato pravidla platí nejenom pro výměnu náhradních dílů, vybavení příslušenstvím, stejně
jako pro jiné technické změny.

q Veškeré zásahy do stroje Pallmann mohou provádět výhradně firmou Pallmann autorizova-

né servisní dílny, jejich servisní technici jsou odborně vyškoleni a které rovněž disponují originálními náhradními díly a příslušenstvím.

q V případě zamýšlené výměny náhradních dílů, vybavení příslušenstvím nebo jiných technic-

kých změn by tento úmysl měl být vždy napřed konzultován s autorizovanou servisní dílnou nebo s výrobcem.

q Používejte výhradně výrobcem schválené originální í náhradní díly a příslušenství Pallmann.

Tyto originální náhradní díly a příslušenství obdržíte v autorizovaných servisních dílnách, které
pro vás rovněž velmi rádi provedou příslušnou odbornou montáž. Originální náhradní díly a příslušenství jsou pro stroje Pallmann speciálně odzkoušeny na jejich bezpečnost a způsobilost.
Bezpečnost a způsobilost jiných náhradních dílů či příslušenství než originálních náhradních dílů a příslušenství Pallmann nelze v dostatečné míře ověřit, a proto ani za ně
převzít jakoukoliv záruku.

q K udržení provozní bezpečnosti a k vyvarování se škod dodržujte v případě jakýkoliv technic-

kých změn vždy naše technické směrnice. Budete-li potřebovat jakoukoliv radu ke strojům Pallmann, obraťte se s důvěrou na nás.

Žádáme vás o pochopení, že nemůžeme přebírat žádnou zodpovědnost za škody vzniklé neodbornou
manipulací se strojem, neodborným postupem prací, případně z důvodů nedodržení a porušení
uvedených pravidel.
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