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Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie výrobku značky PROTECO.

SK

Účel použitia
Píla je určená na kapovanie, pozdĺžne a priečne rezanie dreva a plastu v závislosti od jej veľkosti. Píla
nie je vhodná na rezanie palivového dreva. Zaguľatené obrobky nemožno rezať, pretože by mohlo dôjsť
k ich otočeniu rotujúcim pílovým kotúčom.
Spracovávajú sa iba materiály, pre ktoré je daný pílový kotúč schválený.
Možno používať iba určené pílové kotúče. Používanie iných pílových kotúčov
a deliacich kotúčov akéhokoľvek druhu je zakázané.
S pílou nemožno pracovať v potenciálne výbušnom prostredí.
Pri práci s pílou treba dodržiavať špecifikácie uvedené v návode na obsluhu.
Výrobok nie je určený pre komerčné, technické alebo priemyselné využitie.
Akékoľvek nesprávne používanie alebo činnosti robené s týmto výrobkom, ktoré nie sú uvedené v tomto
návode na obsluhu, sa považujú za neprípustné zaobchádzanie s výrobkom a výrobcu zbavujú zákonnej
zodpovednosti.
Čo znamenajú tieto symboly?
V návode na obsluhu sú zreteľne vyznačené prípady možného ohrozenia a informatívneho charakteru.
Ide o nasledujúce symboly
Pred vlastnou prácou si prečítajte návod na obsluhu.
Dodržujte všetky bezpečnostné pokyny.
VÝSTRAHA
Druh a zdroj ohrozenia
Nedodržanie pokynu tohto výstražného symbolu môže ohroziť život alebo spôsobiť úraz
končatín.
VAROVANIE
Druh a zdroj ohrozenia
Nedodržanie pokynu tohto výstražného symbolu môže ohroziť život alebo spôsobiť úraz
končatín.
UPOZORNENIE
Druh a zdroj ohrozenia
Tento výstražný symbol varuje pred poškodením výrobku, životného prostredia alebo iného
majetku.
Poznámka:
Tento symbol označuje informácie zaisťujúce lepšie pochopenie procesov
Varovanie!
Tieto symboly označujú požadované osobné ochranné prostriedky.
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Na výrobku
Na výrobku sú uvedené nasledujúce symboly:
Pred vlastnou prácou si prečítajte návod.
Pri práci s výrobkom si chráňte oči a sluch.
Pri práci s výrobkom používajte protiprachový respirátor.
Pri práci s výrobkom používajte ochranné rukavice.
Pri práci s výrobkom noste priliehavý odev.
Pri práci s výrobkom noste pevnú obuv.
Ak máte dlhé vlasy, noste ochrannú sieťku na vlasy.

Pri manipulácii s výrobkom buďte opatrní! Dodržujte všetky bezpečnostné pokyny uvedené
v návode na obsluhu!
Riziko porezania.
5

Hladina hluku výrobku.

Pre vašu bezpečnosť
Všeobecné bezpečnostné pokyny
• V záujme bezpečnej obsluhy výrobku musí užívateľ pred prvým použitím prečítať a pochopiť návod na
obsluhu.
• Dodržujte všetky bezpečnostné pokyny! Ich nedodržiavaním ohrozujete seba aj ostatných.
• Návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny uchovávajte na spoľahlivom mieste pre ich budúce použitie.
• Ak výrobok dávate tretej strane, pripojte k nemu aj návod na obsluhu.
• Výrobok skladujte mimo dosahu detí a nepovolaných osôb.
• Na zaistenie bezchybnej funkcie musia byť riadne nainštalované všetky súčasti výrobku, najmä ochranný kryt.
• Sú zakázané prestavby, individuálne úpravy a používanie neschválených dielov.
Bezpečnosť elektroinštalácie
• Výrobok možno pripojiť iba k zásuvke s riadne nainštalovanými ochrannými kontaktmi.
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• Istenie musí byť realizované ochranným ističom so zvyškovým prúdom nepresahujúcim 30mA.
• Pred pripojením sa ubezpečte, že sieťové napätie zodpovedá údajom uvedeným pri výrobku.
• Výrobok možno používať iba so stanovenými hodnotami napätia, výkonu a menovitých otáčok.
• V prípade potreby predlžovacieho kábla sa ubezpečte, že je vhodný pre výrobok a životné prostredie.
Kontaktujte miestneho elektrikára.
• Nepoužívajte výrobok v mokrom alebo vlhkom prostredí.
• Nikdy nepracujte v daždi.
• Pílu nezdvíhajte za kábel.
• V prípade poškodeného sieťového kábla okamžite vytiahnite sieťovú zástrčku. Nikdy nepoužívajte
výrobok s poškodeným sieťovým káblom.
• Pri práci s pílou sa nikdy nedotýkajte uzemnených predmetov (radiátory, vodovodné potrubie a pod.).
• Ak sa výrobok nepoužíva, treba vždy odpojiť sieťovú zástrčku.
• Pred odpojením sieťovej zástrčky pílu vždy vypnite.
• Pri premiestnení odpojte pílu od napájania.
Prevádzka/pracovisko
• Výrobok možno používať iba vtedy, ak je v bezchybnom stave. Ak výrobok alebo jeho časti vykazujú
poruchu, dajte ich opraviť odborníkovi.
• S pílou pracujte iba na rovnom a pevnom podklade.
• Vždy dodržujte platné národné a medzinárodné pracovnoprávne predpisy.
• Výrobok možno uviesť do činnosti iba v prípade, ak sa pri kontrole nezistia žiadne nedostatky. Je dôležité, aby pred opätovným použitím výrobku boli vymenené poškodené diely.
• Zaistite dostatočné osvetlenie počas práce.
• Pri práci s pílou zachovávajte pevný postoj.
• V bezprostrednom okolí sa nesmú nachádzať vysokohorľavé a výbušné látky.
• Tento výrobok nesmú používať osoby mladšie ako 18 rokov ani užívatelia, ktorí nie sú dostatočne
oboznámení s používaním píly.
• Výrobok nesmú obsluhovať osoby bez fyzických predpokladov alebo s psychickými poruchami.
• Pracujte so zvýšenou opatrnosťou a iba v dobrom fyzickom stave: Práca pod vplyvom únavy, choroby,
alkoholu, liekov a drog je nezodpovedná a riziková.
Údržba
• Možno robiť iba tu uvedené údržbové práce a odstraňovanie porúch. Všetky ostatné práce musí robiť
odborník.
• Používajte originálne náhradné diely. Iba tieto náhradné diely sú určené a vhodné pre výrobok. Používanie iných náhradných dielov nielenže ruší záruku, ale môže ohroziť vás alebo vaše okolie.
Informácie o výrobku
• Pred odstraňovaním pilín pílu vypnite.
• Pred výmenou pílového kotúča alebo ďalšími nastaveniami odpojte pílu zo siete.
• Pílovými kotúčmi s jemnými zubami spracovávajte iba tenké alebo tenkostenné obrobky.
• Nepracujte s pílou bez ochranného krytu.
• Vždy používajte ostré pílové kotúče. Tupé pílové kotúče okamžite vymeňte. Pri zachytení otupeného
zuba na povrchu obrobku hrozí riziko jeho vymrštenia.
• Nenakláňajte obrobky.
• Nikdy nerežte niekoľko obrobkov naraz – vrátane zväzkov pozostávajúcich z niekoľkých kusov.
• Nikdy nerežte obrobky, na ktorých sa nachádzajú povrazy, šnúry, pásy, káble alebo drôty alebo obsahujú takéto materiály.
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• Vždy udržujte bezpečnú vzdialenosť od pílového kotúča.
• Pílový kotúč môže spôsobiť poranenie aj v pokojovom stave! Pri výmene pílového kotúča používajte
rukavice.
• Po vypnutí pohonu nezastavujte kotúč jeho pritláčaním zboku.
• Vždy pracujte pri dostatočnom osvetlení.
• Nikdy nepracujte s pílou, ktorá má prasknuté alebo deformované pílové kotúče.
• Pri práci s pílou používajte iba dobre naostrené pílové kotúče.
• Vždy používajte pílové kotúče s vyššou povolenou rýchlosťou než je maximálna rýchlosť hriadeľa píly.
• Pred každým rezaním skontrolujte, či pílové kotúče sú dobre vložené.
• Pri každom použití píly skontrolujte, či je dobre pripojený ochranný kryt.
• Pri priečnom rezaní guľatého materiálu používajte šablónu alebo upínacie zariadenie, ktoré zabráni
otáčaniu materiálu. Používajte pílový kotúč vhodný pre priečny rez.
• Ak pri rezaní vznikajú iskry, treba ich spoľahlivo odkloniť, aby sa zabránilo možnému ohrozeniu.
Trvalé riziká
Aj pri správnom používaní výrobku a dodržaní všetkých bezpečnostných pokynov uvedených v tomto
návode na používanie sa môžu prejaviť nasledujúce riziká:
• Dotyk pílového kotúča v nechránenom mieste.
• Zasiahnutie pohybujúcim sa pílovým kotúčom (rezné rany).
• Odrazenie od obrobkov a ich častí.
• Zlomené pílové kotúče.
• Vymrštenie poškodených častí pílového kotúča z tvrdokovu.
• Poškodenie sluchu pri nepoužití ochrany sluchu.
• Škodlivé emisie prachu z dreva pri práci v uzavretých priestoroch.
Skladovanie a preprava
• Výrobok vždy skladujte na suchom mieste.
• Výrobok chráňte pred mrazom.
• Výrobok chráňte pred poškodením počas prepravy
Osobné ochranné prostriedky
Noste priliehavý odev.
Ak máte dlhé vlasy, používajte pokrývku hlavy.
Pri práci používajte protiprachový respirátor.
Pri práci používajte chránič sluchu.
Pri práci noste okuliare.
Noste ochranné rukavice!
Pri práci používajte pevnú obuv.
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Popis výrobku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Rukoväť
Istiaca páčka
Pohyblivý ochranný kryt pílového kotúča
Otočný stôl
Zaisťovacia skrutka otočného stola
Upínacia skrutka
Regulátor výšky upínacieho zariadenia
Zberné vrecúško na piliny
Vypínač ON/OFF
Uhlový regulátor upínacieho zariadenia
Opierka obrobku
Zaisťovacie skrutky opierky obrobku
Upínacia skrutka uhla sklonu
Prepravný zámok
Blokovacie tlačidlo pílového kotúča
Upnutie zberného vrecúška na piliny

2

7

5
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Rozbalenie a montáž
Rozbalenie
Rozbalenie výrobku a kontrola jeho úplnosti.
Štandardne dodávané
• Kapovacia a pokosová píla		
• Pílový kotúč 			
• Vrecúško na piliny

• Opierka obrobku (2x)
• Náradie

Poznámka:
Ak niektorá časť chýba alebo je poškodená, kontaktujte predajcu.
Montáž
VÝSTRAHA
Riziko úrazu!
Výrobok sa inštaluje na rovný a pevný povrch.
Jeho montáž musia robiť aspoň dve osoby.
Pripojenie opierok obrobku
- Uvoľnite zaisťovacie skrutky opierok obrobku (12)
proti smeru hodinových ručičiek.
- Zasuňte opierky (11) do pripravených otvorov.
- Utiahnite zaisťovacie skrutky opierok obrobku (12)
v smere hodinových ručičiek.
Uchytenie vrecúška na piliny
- Na nasávacie dýzy nasuňte (8) zberné vrecúško na piliny.
• Presvedčte sa, že zberné vrecúško (8) pevne sedí
na nasávacej dýze.
- Zberné vrecúško (8) pripojte k nasávacej dýze
pomocou spony (16).
Pripojenie upínacej jednotky
- Upínacie zariadenie zatlačte do držiaka.
- Regulátor výšky upínacieho zariadenia (7) priťahujte,
dokým nie je nastavená upínacia skrutka (6).
Poznámka:
Upínacie zariadenie je plynule nastaviteľné.
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Montáž pílového kotúča
VÝSTRAHA
Riziko úrazu!
Pred akoukoľvek činnosťou na výrobku vždy vytiahnite sieťovú zástrčku (odpojte výrobok zo siete).
Pri montáži a výmene pílového kotúča (18) vždy noste ochranné rukavice.
Stlačte istiacu páčku (2) a vyklopte ochranný kryt (3) tak, aby hriadeľ motora bol voľne dostupný.
- Nasuňte operný kotúčik (19) na hriadeľ motora.
• Venujte pozornosť tvaru a polohe operného kotúčika (19).
- Pílový kotúč (18) umiestnite na operný kotúčik (22).
• Ubezpečte sa, že pílový kotúč (18) je správne nasadený.
• Ubezpečte sa, že smer šípky na pílovom kotúči (18)
zodpovedá smeru šípky na tele píly.
- Nasaďte prírubu (17) na hriadeľ motora.
- Stlačte a podržte blokovacie tlačidlo (2).
- Otáčajte pílovým kotúčom (18), dokým nebude pevne
usadený.
• Pri práci s kotúčom používajte ochranné rukavice.
- Pílový kotúč (18) pritiahnite šesťhrannou skrutkou.
- Pohyblivý ochranný kryt (3) vráťte do pôvodnej polohy.
Obsluha
VÝSTRAHA
Riziko úrazu!
• Pri rezaní udržujte bezpečnú vzdialenosť od pílového kotúča.
• Rezaný obrobok musí ležať pevne na opernej ploche stroja, aby sa pri rezaní neposúval.
• Vďaka vratnej pružine sa píla zdvíha nahor automaticky, to znamená, že po dokončení rezu neuvoľníte
rukoväť (9), ale pomaly presuniete hlavu miernym tlakom smerom nahor.
• Spustením hlavy sa otvorí pohyblivý ochranný kryt pílového kotúča (3) a sprístupní sa pílový kotúč
(18).
UPOZORNENIE
Riziko poškodenia výrobku!
Pred vlastným rezaním pozorne skontrolujte rezaný materiál, pretože cudzie telesá, ako sú klince, skrutky a podobne môžu vážne poškodiť výrobok.
Kontrola pred začatím práce!
VÝSTRAHA
Riziko úrazu!
Výrobok možno uviesť do činnosti iba v prípade, ak sa pri kontrole nezistia žiadne nedostatky.
Je dôležité, aby pred opätovným použitím výrobku boli vymenené poškodené diely.
Skontrolujte stav píly:
- Viditeľné nedostatky.
- Pevné uchytenie všetkých častí výrobku.
- Bezchybný stav ochranných zariadení.
- Voľný chod kotúča.
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Nastavenie priečneho rezu
- Stlačte istiacu páčku (2) a rukoväť (9) stlačte dolu.
• Počas rezania stláčajte vypínač (1).
• Po zapnutí píly počkajte, až pílový kotúč dosiahne maximálny
počet otáčok.
- Pílu vypnete uvoľnením vypínača (1).
Nastavenie uhla pokosového rezu
VÝSTRAHA
Riziko úrazu!
Rotujúci pílový list môže zachytiť časti tela alebo predmety, ktoré
sa nachádzajú v jeho dosahu!
Nastavujte pokos, iba ak je pílový kotúč v pokojovom stave!
- Uvoľnite zaisťovaciu skrutku otočného stola (5).
- Pomocou rukoväte (9) nastavte otočný stôl na požadovaný uhol
pokosového rezu.
• Pokosový uhol možno nastaviť plynule medzi -45° a +45° .
- Utiahnite zaisťovaciu skrutku (5).
Nastavenie uhla sklonu
- Uvoľnite upínaciu skrutku pre uhol sklonu (13).
- Pomocou rukoväte (9) skloňte hlavu píly do požadovaného uhla.
- Utiahnite upínaciu skrutku (13) pre zaistenie uhla.
- Uhol sklonu možno nastaviť plynule medzi 0° a 45°
Nastavenie dorazu
• Hĺbkový doraz (23) slúži na nastavenie požadovanej hĺbky rezu.
• Hĺbka rezu sa nastavuje vybratím alebo zasunutím skrutky.
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Čistenie a údržba
Prehľad čistenia a údržby
Pred každým použitím
Skontrolujte, či pílový kotúč je zaistený a v správnej polohe.
Skontrolujte, či v píle nie sú piliny. V prípade potreby ich odstráňte. Vyfúkajte piliny stlačeným vzduchom
alebo použite kefu.
Skontrolujte, či nie je poškodený pripájací kábel. Vizuálne skontrolujte, prípadne nechajte vymeniť
odborníkom.
Pravidelne, v závislosti od podmienok používania.
Skrutkové spoje. - Skontrolujte všetky skrutkové spoje a v prípade potreby ich utiahnite.
Vyčistite ventilačné otvory motora. - Vysajte piliny vysávačom alebo použite kefu.
Očistěte ventilační otvory motoru. - Vysajte piliny vysavačem nebo použijte kartáč.
Čistenie výrobku
VÝSTRAHA
Riziko úrazu elektrickým prúdom!
Výrobok nevystavujte účinkom vody.
Na čistenie nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá. Mohlo by dôjsť k nenapraviteľnému
poškodeniu výrobku. Chemikálie môžu rozleptať plastové diely.
Dobré zaobchádzanie a pravidelné čistenie zaistí, že výrobok zostane po dlhý čas funkčný a účinný.
• Kefou odstráňte všetky nečistoty.
• Výrobok utrite jemne navlhčenou handričkou.
• Vetracie otvory udržujte čisté a bez prachu.
Údržba výrobku
VÝSTRAHA
Riziko úrazu!
Pred akoukoľvek činnosťou na výrobku vždy vytiahnite sieťovú zástrčku (odpojte výrobok zo siete).
Výmena pílového kotúča
VAROVANIE
Riziko úrazu!
Po začatí rezania sa pílový kotúč zakrátko značne zahreje. Horúci pílový kotúč nechajte vychladnúť.
Nikdy nečistite horúci pílový kotúč horľavými kvapalinami.
Pílový kotúč môže spôsobiť poranenie aj v pokojovom stave! Pri výmene pílového kotúča používajte
rukavice.
Demontáž pílového kotúča
- Stlačte istiacu páčku (2) a vyklopte ochranný kryt (3) tak, aby
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šesťhranná skrutka bola voľne dostupná.
- Stláčajte poistku zámku (15) a pomocou dodaného náradia
uvoľnite šesťhrannú skrutku .
- Demontujte prírubu (17) a stiahnite pílový kotúč (18) z hriadeľa
motora.
Skladovanie a preprava
Skladovanie
VAROVANIE
Nebezpečenstvo úrazu!
Výrobok skladujte tak, aby nedošlo k jeho použitiu neoprávnenými osobami. Výrobok v pokojovom
stave zaistite tak, aby nedošlo k poraneniu osôb.
UPOZORNENIE
Poškodenie výrobku!
Vo vlhkom prostredí skladujte výrobok vo vhodnom obale.
Preprava
- Demontujte všetky vyčnievajúce časti výrobku.
- Ak je to možné, pri preprave používajte originálne obaly výrobku.
- Pred prepravou demontujte rám.
Prepravný zámok
- Stlačte uvoľňovaciu páčku (2) a zatlačte rukoväť (9) smerom dolu.
- Potom zatlačte poistný čap (14).
Odstraňovanie porúch
Ak niečo nefunguje...
VÝSTRAHA
Riziko smrteľného úrazu!
Nesprávne vykonané opravy môžu mať za následok nespoľahlivé fungovanie výrobku. Tým ohrozíte
seba a svoje okolie.
Nesprávne fungovanie stroja často spôsobujú drobné poruchy. Väčšinu z nich môžete odstrániť sami.
Skôr než sa obrátite na servis, urobte kontrolu podľa nasledujúcej tabuľky. Tak si ušetríte kopu problémov a peňazí.
Porucha/nesprávna funkcia

Príčina

Odstránenie poruchy

Bez sieťového napájania?

Skontrolujte kábel, zástrčku,
zásuvku a poistku

Motor sa prehrieva?

Odstraňte příčinu přehřívání,
několik minut ochlazujte a znovu
zapněte

Motor nepracuje
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Tupý pílový kotúč?
Nízky rezací výkon

Píla citeľne vibruje

Nevhodný pílový kotúč na rezaný materiál?

Vymeňte pílový kotúč

Skrútený pílový kotúč?

Vymeňte pílový kotúč

Nesprávne nasadený pílový
kotúč?

Nasaďte správne pílový kotúč

Ak nedokážete odstrániť poruchu vlastnými silami, obráťte sa priamo na servis. Majte na pamäti, že
nesprávne vykonané opravy môžu viesť k zrušeniu záruky a privodiť dodatočné náklady.

Technické údaje
Menovité napätie

230V ~ / 50 Hz

Menovitý výkon

S1 1400 W

Voľnobežné otáčky

5000 ot/min-1

Trieda ochrany

II

Priemer pílového kotúča (vonkajší)

210 mm

Povolený typ pílového kotúča

HM (tvrdokov)

Hladina akustického výkonu (Lwa)*

96 dB (A)

Hladina akustického tlaku (LPA)*

76 dB (A)

Vibrácie

4,51 m/s2

Nestabilita

3 dB (A)

Rozsah otáčania

-45° / 0° / +45°

Pokosový rez

0° až 45° doľava

*) Uvedené hodnoty sú emisné hodnoty a nemusia nutne predstavovať bezpečné hodnoty na pracovisku. Hoci existuje korelácia medzi emisnými a imisnými úrovňami, nie je možné spoľahlivo odvodiť, či sa
vyžadujú ďalšie nevyhnutné opatrenia. Faktory, ktoré ovplyvňujú imisnú úroveň, v súčasnosti prevažujúce na pracovisku, zahŕňajú charakter pracoviska, iné zdroje hluku, napr. počet strojov a iných pracovných procesov. Prípustné hodnoty pracoviska sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Napriek tomu by
táto informácia mala umožniť užívateľovi lepšie odhadnúť možné nebezpečenstvá a riziká.

PROTECO náradie s.r.o.
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Likvidácia

Po ukončení životnosti prístroj, príslušenstvo a obal odovzdajte v súlade s požiadavkami
na ochranu životného prostredia do recyklačnej zberne.
Elektrické prístroje nepatria do komunálneho odpadu.
Evidenčné číslo výrobcu: 02355/05-ECZ
Informácie

Firma PROTECO nářadí s.r.o. nie je zodpovedná za škody alebo zranenia spôsobené nesprávnym
používaním.
Všetky informácie, vyobrazenia a špecifikácie sa zakladajú na najnovších informáciách o výrobku, ktoré
boli k dispozícii v čase vytlačenia tohto návodu.
Na pracovnom mieste sa môžu vyskytnúť faktory, ktoré môžu ovplyvniť hodnoty, majúce trvalé účinky,
charakterizujúce pracovný priestor ako sú zdroje prachu, hluku atď.
Prípustné hodnoty na pracovnom mieste môžu byť tiež rôzne v jednotlivých krajinách.
Informácie slúžia užívateľovi zariadení k lepšiemu zhodnoteniu nebezpečenstva a rizík.
Výrobca si vyhradzuje právo na technické, estetické a funkčné zmeny svojich výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia. Je to v súvislosti so snahou výrobcu o neustály vývoj a inováciu svojich výrobkov.
Zmeny obrazové a textové informácie a tlačové chyby vyhradené.

PROTECO náradie s.r.o.
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VYHLÁSENIE O ZHODE
___________________________________________________________________________
Výrobca:

PROTECO nářadí s.r.o.
Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5
Česká republika, IČO: 47453630

Dodávateľ pre Slovenskú republiku:
PROTECO náradie s.r.o.
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava – Petržalka, IČO: 50 635 875
Označenie výrobku: 51.01-PP-1400 – Píla pokosová 1400W S laserom PROTECO
Typ výrobku: 92109P
Výrobok: spĺňa všetky príslušné ustanovenia technických predpisov, tj
Predmetných smerníc Európskych spoločenstiev.
Pri posúdení zhody boli použité nasledovné normy:
EN 61029-1:2009/A11:2010
EN 61029-2-9:2012/A11:2013
EN 62841-1:2015
EN 62841-3-9:2015/A11:2017
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-11:2000
AfPS GS 2014:01 PAK
IPX0
Emise hluku: LwA 109,5dB(A) LpA 96,5 dB(A)
Posúdenie zhody bolo vydané na základe skúšok vykonaných skúšobňou:
TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstrasse 65, 80339 München, Germany podle vydaných reportov a
certifikatov č. 704031731808-00, 704031812907-00, M8A 0443901150Rev.00, Z1A 044390 1151 REV.00,
E8A 18054439001139, 708881731808-00, E8A 18054439001139,M8A 18074439001144.
Posledné dvojčíslie roku v ktorom bolo označenie CE na výrobok umiestnené: 18
Osoba poverená kompletáciou technickej dokumentácie: Libor Knap
Podbřezí 63
518 03
V Bratislave, dňa 10.12.2018
Libor Knap
Konateľ spoločnosti

PROTECO náradie s.r.o.
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ZÁRUČNÝ LIST

Pečiatka a podpis predajcu:

………………………………………………………………..............................................
Dátum predaja: .....................................................

Záznamy o vykonaných opravách (dátum, podpis):

1. ……………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………….
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