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Bezpečnost

1 Bezpečnost

Konvence zobrazení

dává dodatečné pokyny

vyžaduje po Vás akci

•
výčet

Tato část návodu k obsluze
m Vám vysvětlí význam a použití výstražných pokynů, použitých v tomto Návodu k obsluze,
m stanoví přesnou oblast použití uvedeného leštícího stroje,
m poukáže na nebezpečí, které by mohlo vzniknout pro Vás a jiné osoby, pokud by nebyl

dodržován tento Návod k obsluze,
m Vás informuje o tom, jak nebezpečí předcházet.

Dále nezávisle na Návodu k obsluze dodržujte
m příslušné zákony a ustanovení,
m zákonné předpisy týkající se bezpečnosti práce.

Při instalaci, obsluze, údržbě a opravách této dvoukotoučové brusky je nutno respektovat
evropské normy.

Pokud v té či oné zemi nejsou evropské normy ještě v platnosti, tak je nutno dodržovat normy
platné v této zemi.

Pokud je to nutné, musí se učinit taková opatření, aby ještě před uvedením dvoukotoučové
brusky do provozu byly dodržovány místní platné předpisy.

DOKUMENTACI USCHOVÁVEJTE VŽDY V BLÍZKOSTI LEŠTIČKY.

INFORMACE
no 3. června 2003 Verze 1.1 OPTI PSM Polish Leštička Strana 3

Pokud problém neodstraníte ani s pomocí tohoto Návodu k obsluze, obraťte se na firmu:

OPTIMUM Maschinen GmbH
Dr. Robert-Pfleger-Str. 26

D- 96103 Hallstadt
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1.1 Bezpečnostní pokyny (výstražné pokyny)

1.1.1 Nebezpečí - klasifikace
Bezpečností pokyny dělíme do různých stupňů. Níže uvedená tabulka dává přehled o přiřazení
symbolů (piktogramů) a signálních slov ke konkrétnímu nebezpečí a k (možným) následkům.

Piktogram Signální slovo Definice/Následky

NEBEZPEČÍ ! Bezprostřední nebezpečí, které vede k vážnému zranění
osob a nebo dokonce ke smrti.

VAROVÁNÍ ! Riziko: Nebezpečí může vést k vážnému zranění osob
nebo k jejich smrti.

UPOZORNĚNÍ ! Nebezpečí nebo nebezpečný postup, které by mohly vést
ke zranění osob nebo ke škodám na vlastnictví.

POZOR !

Situace, která by mohla vést k poškození stroje a
výrobku, jakož i k jiným škodám.
Nepředstavuje riziko zranění osob.

INFORMACE

Uživatelské tipy a jiné důležité/užitečné informace a
pokyny.
Žádné nebezpečné následky nebo následky, způsobující
poškození osob nebo věcí.

U konkrétního nebezpečí nahrazujeme piktogram

nebo

všeobecné
nebezpečí

varováním
před

poraněním
ruky

nebezpečným
elektrickým

napětím

varování před
automatickým

spuštěním.

1.2 Správné použití

Použití

Leštička je konstruována a stavěna výhradně k leštění kovů při použití lešticích kotoučů
schválených k tomuto použití.

Leštička se smí používat výhradně k tomuto účelu.

S leštičkou se nesmějí obrábět materiály ohrožující zdraví nebo produkující prach, jako např.
dřevo, teflon, atd.
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Bezpečnost

Jestliže se leštička používá za jiných podmínek než je výše uvedeno, bez schválení firmy
Optimum Maschinen GmbH, nebo s jinými procesními daty, nepoužívá se již leštička dle svého
určení.

Nepřejímáme ručení za škody, které vzniknou na základě použití, neodpovídajícího určení.

Výslovně upozorňujeme na to, že záruka zaniká také konstrukčními, technickými a
technologicko-technickými změnami, které neschválila firma Optimum Maschinen GmbH.

Součástí použití dle určení je, že
• dodržíte provozní hodnoty a nastavovací data leštičky,
• budete dbát návodu k provozu,
• dodržíte pokyny k prohlídkám a údržbě.

VAROVÁNÍ!
Těžká poranění.
Přestavby a změny provozních hodnot leštičky jsou zakázány! Ohrožují člověka a mohou
vést k poškození leštičky.

1.3 Nebezpečí, která může leštička způsobit
Leštička odpovídá aktuálnímu stavu techniky, zůstává však ještě zbytkové riziko, protože
leštička pracuje s
• vysokými otáčkami,
• rotujícími částmi,
• elektrickým napětím a proudem.

Riziko pro zdraví osob těmito ohroženími jsme minimalizovali konstrukčně a bezpečnostní
technikou.

Při obsluze a údržbě leštičky nedostatečně kvalifikovaným personálem mohou nesprávnou
obsluhou a neodbornou údržbou vzniknout nebezpečí vycházející z leštičky.

INFORMACE

Nesprávné
použití!
áno 3. června 2003 Verze 1.1 OPTI PSM Polish Leštička Strana 5

Všechny osoby, které se zabývají montáží, uvedením do provozu, obsluhou a údržbou, musejí
m mít potřebnou kvalifikaci,
m přesně dodržovat návod k provozu.

Při použití, neodpovídajícímu určení,
• mohou vzniknout nebezpečí pro osoby,
• může být ohrožena leštička a jiné věcné hodnoty,
• může být ovlivněna funkce leštičky.

Když budete provádět čisticí a údržbové práce, vždy leštičku vypněte.

VAROVÁNÍ!
Leštička se smí provozovat pouze s fungujícími bezpečnostními zařízeními.
Leštičku okamžitě vypněte, jestliže je bezpečnostní zařízení vadné!
Všechna přídavná zařízení musejí být vybavena předepsanými bezpečnostními
zařízeními.
Jako provozovatel jste za to zodpovědný!
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1.4 Kvalifikace personálu

1.4.1 Cílová skupina
Tato příručka je určena pro
• provozovatele,
• obsluhu,
• personál pro údržbové práce.

Proto se výstražné pokyny týkají výhradně obsluhy a údržby leštičky.

Jednoznačně určete, kdo je zodpovědný za různé činnosti na stroji (obsluha, údržba a opravy).

Nejasné kompetence představují bezpečnostní riziko!

Vždy vytahujte síťovou zástrčku leštičky ze zásuvky. Tím zabráníte provozu nepovolaným
osobám.

1.4.2 Dodatečné požadavky na kvalifikaci
Pro práce na elektrických konstrukčních dílech nebo provozních prostředcích platí dodatečné
požadavky:
• Práce smějí být prováděny pouze odborníkem - elektroinstalatérem nebo za vedení a

dohledu odborníka - elektroinstalatéra.

Před provedením prací na elektrických konstrukčních dílech nebo provozních prostředcích
se musejí provést v uvedeném pořadí tato opatření:
- Vypnout všechny napájecí póly.
- Zajistit proti zapnutí.
- Zkontrolovat, že stroj není pod napětím.

1.5 Místo obsluhy
Místo obsluhy se nachází před leštičkou.
na 6 Leštička OPTI PSM Polish Verze 1.1 Vydáno 3. června 2003
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INFORMACE
Síťová zástrčka leštičky musí být volně přístupná.

1.6 Bezpečnostní zařízení
Leštičku provozujte pouze s řádně fungujícími bezpečnostními zařízeními.

Leštičku ihned odstavte, jestliže je bezpečnostní zařízení vadné nebo neúčinné.

Jste za to zodpovědný Vy!

Po sepnutí bezpečnostního zařízení můžete leštičku používat pouze teprve tehdy, jestliže
• jste odstranili příčinu poruchy,
• jste se přesvědčili, že tím nevznikne nebezpečí pro osoby nebo věci.
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VAROVÁNÍ!
Jestliže jste bezpečnostní zařízení přemostili, odstranili nebo jiným způsobem vyřadili
z provozu, ohrožujete sebe a jiné osoby, které na leštičce pracují. Možnými následky jsou
• poranění rukou
• smrtelné zranění elektrickým proudem.

Leštička má tato bezpečnostní zařízení:
• Spínač/vypínač s funkcí NOUZOVÉHO VYPÍNAČE.
• Ochranné kryty hřídele a konců hřídele.

1.6.1 Spínač ZAP - VYP
Spínač je opatřen funkcí NOUZOVÉHO
VYPÍNAČE. Otevřete krytku spínače,
abyste leštičku zapnuli.

Krytku po zapnutí zavřete, abyste zaručili
funkci NOUZOVÉHO VYPNUTÍ.

VAROVÁNÍ!
Leštička dobíhá po stisknutí tlačítka NOUZOVÉHO VYPÍNAČE ještě asi 2 minuty.

1.6.2 Ochranné kryty
Obě strany hřídele mezi motorem a
lešticím kotoučem jsou opatřeny
ochranným krytem. Konce hřídele jsou
kryty uzavřenou maticí.

1.7 Osobní ochranné pomůcky
Při určitých pracích potřebujete jako ochranné vybavení osobní ochranné pomůcky. Jsou to:
• ochranná helma,
• ochranné brýle nebo obličejový štít,
• ochranné rukavice,
• bezpečností obuv s ocelovou špičkou,
• ochrana sluchu.

Před začátkem práce se přesvědčete, zda je předepsané vybavení na pracovišti k dispozici.

Obr. 1-1:   Spínač ZAP - VYP

Krytka

Spínač ZAP - VYP
s funkcí NOUZOVÉHO

VYPNUTÍ

Obr. 1-2:   Ochranné kryty

Ochranný kryt

Uzavřená matice
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UPOZORNĚNÍ!
Znečištěné, nebo za určitých okolností kontaminované osobní ochranné pomůcky
mohou vyvolat onemocnění.
Své osobní ochranné pomůcky čistěte
• po každém použití
• pravidelně jednou týdně.

Osobní ochranné pomůcky pro speciální práce
Chraňte si obličej a oči: Při všech pracích, při nichž je Vás obličej a oči ohroženy, noste helmu
s obličejovým štítkem.
Používejte ochranné rukavice, pokud berete do rukou součásti s ostrými hranami.
rana 8 Leštička OPTI PSM Polish Verze 1.1 Vydáno 3. června 2003
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Noste ochrannou obuv, pokud montujete, demontujete nebo přemisťujete těžké součásti.

1.8 Bezpečnost během provozu
Na konkrétní nebezpečí při práci s leštičkou poukazujeme při popisu těchto prací.

VAROVÁNÍ!
Před zapnutím leštičky se přesvědčete o tom, že tím
• nevznikne nebezpečí pro osoby,
• se nepoškodí žádné věci.
Neopomeňte bezpečný způsob práce:
• Ujistěte se, že Vaší prací nebude nikdo ohrožen.
• Při montáži, obsluze, údržbě a opravách dodržujte bezpodmínečně pokyny tohoto návodu

k provozu.
• Na leštičce nepracujte, jestliže je z jakéhokoliv důvodu – např. vlivem léků - narušena Vaše

schopnost koncentrace.
• Dbejte bezpečnostních předpisů profesního společenství příslušného pro Vaši firmu nebo

jiných dozorčích orgánů.
• Osobě vykonávající dozor hlaste veškerá ohrožení nebo závady.

1.8.1 Vypnutí a zajištění leštičky
Před započetím údržbových a opravárenských prací vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
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VAROVÁNÍ!
ydáno 3. června 2003 Verze 1.1 OPTI PSM Polish Leštička Strana 9

Před opakovaným připojením
k napájení se přesvědčete, že se spínač
ZAP-VYP nachází v poloze „VYP“.
V pochybnostech stiskněte NOUZOVÝ
VYPÍNAČ, než leštičku opět napojíte na
přívod proudu.

1.8.2 Mechanické údržbové práce
Před svou prací, popř. po ní, odstraňte popř. instalujte všechna ochranná a bezpečnostní
zařízení připevněná pro opravárenské práce, jako:
• kryty,
• bezpečnostní pokyny a výstražné štítky,
• zemnicí kabel.

Jestliže odstraníte ochranná nebo bezpečnostní zařízení, pak je bezprostředně po ukončení
prací opět připevněte. Zkontrolujte jejich funkci!

1.9 Protokol o nehodě
Informujte své nadřízené a firmu Optimum Maschinen GmbH ihned o nehodách, možných
zdrojích nebezpečí a „odvrácených nehodách“.

„Odvrácené nehody“ mohou mít mnoho příčin.

Čím dříve podáte zprávu, tím rychleji budou být moci odstraněny příčiny.

1.10 Elektrické zařízení
 „Údržba“ na straně 15

Nechávejte svůj elektrický stroj / elektroinstalaci pravidelně, alespoň každého půl roku,
zkontrolovat.

Nechejte ihned odstranit všechny nedostatky, jako volné spoje, poškozené kabely atd.

Při pracích na částech pod napětím musí být přítomna druhá osoba a v případě potřeby napětí
odpojit.

Při poruchách ihned odpojte napájení leštičky proudem!

Obr. 1-3:   Spínač VYP - ZAP

Spínač VYP - ZAP (za
krytkou)
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2. Technická data

2.1 Typový štítek

  
Obr. 2-1: Typový štítek

2.2 Elektrická přípojka
Následující data jsou rozměrové a hmotnostní údaje a provozní data, povolená výrobcem.

OPTI PSM 200 Polish OPTI PSM 250 Polish

Motor 230 V; 600 W
nebo

3 x 400 V; 50 Hz;
600 W

3 x 400 V; 50 Hz;
1,5 kW

Izolační třída F F

2.3 Lešticí kotouče
[mm] OPTI PSM 200 Polish OPTI PSM 250 Polish

Rozměry 175 x 30 200 x 30

Otáčky 2850 min-1 2850 min-1

 „Speciální příslušenství“ na straně 16

2.4 Rozměry

[mm] OPTI PSM 200 Polish OPTI PSM 250 Polish

Šířka 550 630

Výška 260 320

Hloubka 200 250

Celková hmotnost 9 kg 22 kg
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2.5 Okolní podmínky
Teplota 5 -35°C

Vlhkost vzduchu 25 - 80 %

2.6 Emise
Opatření na ochranu proti hluku odpovídají aktuálnímu stavu protihlukové techniky. Hladina
akustického tlaku leží pod 65 dB(A).

INFORMACE
áno 3. června 2003 Verze 1.1 OPTI PSM Polish Leštička Strana 11

Doporučujeme učinit opatření na ochranu sluchu proti působení hluku.

Je nutno dbát na to, že trvání hlukové zátěže, druh a charakter pracovní náplně, jakož i další
stroje, které jsou současně v provozu, spoluovlivňují hodnotu hluku na pracovišti.
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3 Montáž

3.1 Rozsah dodávky
Zkontrolujte stroj neprodleně po dodání na poškození vzniklá během transportu a na správné
množství. Vyjměte k tomu z kartónu všechny jednotlivé díly a srovnejte je s následujícím
seznamem.
• Leštička
• 2 lešticí kotouče (namontované)
• Návod k provozu

3.2 Skladování

POZOR!

Při neodborném skladování se mohou důležité konstrukční díly poškodit a zničit.
Skladujte zabalené nebo již vybalené díly jen za těchto podmínek:  „Okolní podmínky“
na straně 11
Informujte se u firmy Optimum Maschinen GmbH, jestliže se musí leštička a díly příslušenství
skladovat déle než tři měsíce a za jiných než předepsaných okolních podmínek.

3.3 Instalace a montáž

3.3.1 Požadavky na místo instalace
Uspořádejte svůj pracovní prostor kolem leštičky patřičně dle místních bezpečnostních
předpisů. Pracovní prostor pro obsluhu, údržbu a opravy nesmí být omezen.

INFORMACE
Síťová zástrčka leštičky musí být vždy volně přístupná.

3.3.2 Montáž
 „Kvalifikace personálu“ na straně 6

Pomocí vodní váhy zkontrolujte, zda je podklad leštičky vodorovný. Leštičku upevňujte
k podkladu za průchozí otvory, které jsou k tomu určeny.

POZOR!
ra
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Utahujte upevňovací šrouby na leštičce jen do té míry, aby bylo zajištěno bezpečné
upevnění a zabránilo se vytržení stroje při provozu.
Příliš dotažené upevňovací šrouby, také ve spojení s nerovným podkladem, mohou vést
k prasknutí základní desky leštičky.
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3.3.3 První uvedení do provozu

VAROVÁNÍ!
Při prvním uvedení leštičky do provozu nezkušeným personálem ohrožujete lidi a
vybavení.
Nepřejímáme záruku za škody, vzniklé na základě nesprávného uvedení do provozu.
Proudové napájení  „Elektrické připojení“ na straně 10

Zapojte síťovou zástrčku leštičky do své el. sítě. Zkontrolujte jištění (pojistku) napájení dle
technických údajů pro příkon leštičky.

UPOZORNĚNÍ!
Zkontrolujte směr otáčení motoru na leštičkách, které jsou vybaveny zástrčkou CEE 400 V.
Nesprávným směrem otáčení se mohou povolit lešticí kotouče na pohonném hřídeli.
Lešticí kotouče (v pohledu ze strany zleva) se musejí otáčet po směru otáčení
hodinových ručiček.

INFORMACE
áno 3. června 2003 Verze 1.1 OPTI PSM Polish Leštička Strana 13

Zaměňte mezi sebou dva ze tří fázových vodičů v zástrčce CEE 400 V, jestliže by směr otáčení
nesouhlasil se sledem fází Vašeho trojfázového připojení.

 „Kvalifikace personálu“ na straně 6



OPTIMUM
M A S C H I N E N  -  G E R M A N Y

St

Obsluha

4 Obsluha
Leštičku uveďte do provozu pouze za těchto předpokladů:
• Technický stav stroje je bezvadný.
• Stroj se používá dle určení.
• Dodržuje se návod k provozu.
• Bezpečnostní zařízení jsou k dispozici a jsou aktivní.
Neodkladně odstraňte nebo nechejte odstranit poruchy. Při poruchách funkce ihned stroj uveďte
mimo provoz a zajistěte jej proti náhodnému nebo povolanému uvedení do provozu.

Každou změnu ihned nahlaste odpovědnému místu.

4.1 Před začátkem pracovní operace
Před začátkem leštění vždy zkontrolujte, zda je obrobek zbaven oleje, tuku a zbytků barev. Tím
se zabrání zamazání popř. znečištění lešticích kotoučů.

4.2 Během práce
Zamezte příliš silnému ohřevu leštičky.

Na obrobek působte pouze lehkým tlakem.
rana 14 Leštička OPTI PSM Polish Verze 1.1 Vydáno 3. června 2003
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Je-li lešticí kotouč příliš znečištěný, měli byste jej vyměnit.

Opotřebované lešticí kotouče likvidujte v souladu s předpisy o ochraně životního prostředí.
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5 Údržba
V této kapitole naleznete důležité informace k
• prohlídce
• údržbě
• opravě

leštičky.

POZOR!
ydáno 3. června 2003 Verze 1.1 OPTI PSM Polish Leštička Strana 15

Pravidelná, odborně provedená údržba je zásadním předpokladem pro
• bezpečnost provozu
• bezporuchový provoz
• dlouhou životnost leštičky a
• kvalitu Vámi zhotovovaných výrobků.
Také zařízení a přístroje jiných výrobců musejí být v bezvadném stavu.

5.1 Bezpečnost

VAROVÁNÍ!
Následkem neodborně provedených údržbových a opravárenských prací mohou být:
• závažná poranění pracovníků na leštičce
• poškození leštičky
Leštičku smí udržovat a opravovat pouze kvalifikovaný personál.

5.1.1 Příprava

VAROVÁNÍ!
Na leštičce pracujte jen tehdy, jestliže je odpojena od napájení.

5.1.2 Opětovné uvedení do provozu
Před opětovným uvedením do provozu prověřte bezpečnost.

VAROVÁNÍ!
Před spuštěním leštičky se bezpodmínečně přesvědčete o tom, že tím
• nevznikne nebezpečí pro osoby,
• se leštička nepoškodí.

5.2 Prohlídka a údržba
Způsob a stupeň opotřebení závisí ve vysoké míře na individuálních podmínkách použití a na
provozních podmínkách.

Při použití dle předpisu je leštička v podstatě bezúdržbová.



OPTIMUM
M A S C H I N E N  -  G E R M A N Y

Strana 16 Leštička OPTI PSM Polish Verze 1.1 Vydáno 3. června 2003

©
 2002

C
Z

Údržba

5.2.1 Výměna lešticího kotouče
 Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

 Zajistěte leštičku proti nepovolanému zapnutí.

 Povolte uzavřenou matici na levém lešticím kotouči, (pravý závit M16).

 Povolte uzavřenou matici na pravém lešticím kotouči, (levý závit M16).

 Lehkými údery na klíč použitý k povolení uzavřené matice se dá šroubové spojení snáze
povolit. Z bezpečnostních důvodů se nenavrhuje přídržná opěra k povolení uzavřených
matic.

 Stáhněte lešticí kotouče dolů z pohonného hřídele.

 Namontujte nové lešticí kotouče. Dbejte při tom na správné uložení upínacích podložek.

 Ručním protočením lešticích kotoučů prověřte vyrovnání ve vystředěném chodu.

 Dotáhněte uzavřené matice pomocí vidlicového klíče.

 Proveďte zkušební chod.

VAROVÁNÍ!
K upevnění lešticích kotoučů použijte pouze uzavřené matice. Konce hřídelí musejí být
zakryté.

5.3 Speciální příslušenství
Doporučujeme používat pouze vysoce kvalitní originální příslušenství od firmy Opimum
Maschinen GmbH. Jen s originálním příslušenstvím může být zaručen bezvadný provoz a
optimální pracovní výsledky.

Označení Výrobek číslo

Držák na zeď 310 7050

Podstavec pod stroj 310 7100

Lešticí kotouče Velikost

- měkké ∅ 175 x 25 ∅ 32 mm 3107310

- tvrdé ∅ 175 x 25 ∅ 32 mm 3107311

- měkké ∅ 200 x 30 ∅ 32 mm 3107320

- tvrdé ∅ 200 x 30 ∅ 32 mm 3107321

- měkké ∅ 250 x 40 ∅ 32 mm 3107330

- tvrdé ∅ 250 x 40 ∅ 32 mm 3107331
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5.4 Výkres náhradních dílů

Obr. 5-1:   Výkres rozpadu

Poz. Označení Typ Výrobek č.

1 Ochranný kryt
hřídele levý a pravý

3 Uzavřená matice levá,
M16 pravý závit 0380014

5 200 0380006Přídržná podložka /
opěrná podložka 250 0380007

7 Lešticí kotouče  strana 16

24 Těleso stroje

25 Šroub

26 Rozpěrný kroužek

200 0380018
27 Ložisko hřídele

250 0380019

230 V 0380026
28 Přívodní kabel a konektor

400 V

29 Šroub

30 Odlehčení tahu

31 Upínací šroub

32 Příložná podložka

33 Pohonný hřídel

34 Těleso stroje pravé

35 Šroub

36 Držák kabelu

37 Objímka kabelu

38 Ochrana kabelu

Poz. Označení Typ Výrobek č.
39 Stator

40 Kabelové oko

41 Gumový kryt kabelového oka

42 Základní deska 0380025

Spínač ZAP-VYP s funkcí
NOUZOVÉHO VYPÍNAČE;

230V
0380001

43
Spínač ZAP-VYP s funkcí

NOUZOVÉHO VYPÍNAČE;
400V

0380002

44 Příložná podložka

45 Šroub

47 Upínací šroub

48 Rozpěrný kroužek

49 Zemnicí připojení

50 Hvězdicová podložka

200 0380022
51 Kondenzátor

250 0380023

52 Zajištění

53 Kabelové oko

54 Gumový kryt

61 Lešticí kotouče  strana 16

62 Uzavřená matice pravá,
M16 levý závit 0380015
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6 Příloha

6.1 Autorská práva
 2001

Tento dokument je právně chráněný. Práva, obzvláště ta, které se týkají překladu, dodatečného
tisku, přetisku obrázků, uveřejňování v médiích, elektronického kopírování nebo zálohování v
systémech pro zpracování dat zůstávají zachována, i když se používají jen v omezené míře.

Technické změny vyhrazeny.

6.2 Terminologie/slovník
Pojem Vysvětlení

Ochranný kryt Ochranné kryty hřídele

Upínací podložky Upevňovací podložky, podložka unášeče
lešticího kotouče

Uzavřená matice Víčkem jednostranně uzavřená matice.

Pohonný hřídel Hřídel motoru

Lešticí kotouče Látkové kotouče, z lisované vlákniny

6.3 Informace o používání výrobku
Je naší povinností sledovat naše výrobky i po expedici ze závodu.

Laskavě Vás prosíme o zaslání následujících informací o výrobku:
m pozměněné nastavení dat
m zkušenosti z provozu leštičky, které by mohly zajímat i jiné uživatele
m opakující se poruchy

Optimum Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26

D-96103 Hallstadt

Telefax +49 (0) 951 - 96 555 - 99
E-mail: info@optimum-maschinen.de
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6.4 ES Prohlášení o shodě
Výrobce Optimum Maschine GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
D-96103 Hallstadt
Telefax: +49-(0)-951-96 555 – 99
e-mail: info@optimum-maschinen.de

tímto prohlašuje, že následující výrobek,
Typ stroje Leštička
Označení OPTI PSM 200 polish

OPTI PSM 250 polish
Příslušné směrnice EU:
Směrnice pro stroj 98/37/ES, příloha II A

89/336/EHS

Směrnice pro nízká napětí 73/23/EHS

odpovídá ustanovením výše uvedených směrnic – včetně změn, které platily v době
výkladu. Aby se zajistil soulad, byly použity následující harmonizované normy:
DIN EN 60034-1: 09/2000 Točivé elektrické stroje – část 1: Dimenzování a provozní

chování

DIN EN 60034-9: 06/1998 Točivé elektrické stroje – část 9: Mezní hodnoty hluku

DIN EN 60204-1: 11/1998 Bezpečnost strojů – Elektrická instalace strojů – část 1:
Všeobecné požadavky

DIN EN 50081-2: 03/1994 Elektromagnetická slučitelnost – Základní odborná
norma – rušení – část 2: Průmysl

DIN EN 60034-14: 09/1997 Točivé elektrické stroje – část 14: Mechanické vibrace
stanovených strojů s osovou výškou 56 mm a vyšších;
měření, hodnocení a mezní hodnoty intenzity vibrací

DIN EN 60034-12: 01/1996 Točivé elektrické stroje – část 12: Náběhové chování
střídavých motorů s klecovým rotorem, kromě motorů
s přepínatelnými póly, pro napětí až do 690 V, 50 Hz
včetně

DIN EN 61000-3-3: 03/1996 Elektromagnetická slučitelnost – část 3-3: Mezní hodnoty
– mezní hodnoty pro kolísání napětí a odchylky v sítích
nízkého napětí pro přístroje se vstupním proudem až do
16 A.

Thomas Collrep
(jednatel)

Kilian Stürmer
(jednatel)

Hallstadt, 01.10.2001
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První hanácká BOW, spol. s r.o., Příčná 84/1,77900 Olomouc, IČ 47670631 
 

Záruční list 
 

Leġtiļka

OPTI SM 200 Polish, SM 250 Polish

výrobek
typ
výrobní číslo

datum prodeje

podpis prodávajícího

razítko prodávajícího

Záznamy o opravách:

 
 

Záruční list je vystaven:  (zaškrtněte jednu z podmínek) 
 
 

 
 
 
 
 
pro koncového spotřebitele a zaručuje 
bezplatnou opravu výrobku této firmy podle 
podmínek dále uvedených po dobu 24 měsíců. 
Záruční list nenahrazuje prodejní doklad. 
 
 

podle ust. § 429 odst.2 obchodního zákoníku na 
základě ústní kupní smlouvy, na výše uvedené 
zboží a zaručuje bezplatnou opravu výrobku 
této firmy podle podmínek dále uvedených po 
dobu 12 měsíců.  

 
 
 

Záruční podmínky jsou uvedeny na druhé straně 

A B



Záruční podmínky pro případ A: 
 
 Záruční doba na výrobek prodaný koncovému spotřebiteli, kterým se rozumí osoba, která kupuje výrobek za 
jiným účelem než pro podnikání s tímto výrobkem, je 24 měsíců od data převzetí výrobku koncovým spotřebitelem. 
Podnikáním se rozumí soustavná výdělečná činnost prováděná vlastním jménem a na vlastní odpovědnost ( § 2 odst.1 
obchodního zákoníku). Právo z odpovědnosti za vady se uplatňuje u prodávajícího písemnou reklamací, v níž je třeba 
označit srozumitelně a určitě vadu výrobku a popsat jak se tato vada projevuje. K písemné reklamaci je nutné doložit 
záruční list podepsaný koncovým spotřebitelem a doklad o zakoupení výrobku. Kopie záručních listů nebo dokladů o 
zakoupení výrobku, změněné, doplněné, bez původních údajů nebo jinak poškozené záruční listy nebo doklady o zakoupení 
výrobku, nebudou považovány za doklady prokazující zakoupení reklamovaného výrobku u prodávajícího. 
 Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním (§ 619 odst.2 občanského 
zákoníku). Prodávající považuje v tomto smyslu za obvyklé užívání zejména pokud výrobek: 

• Je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v přiloženém návodu k použití. 
• Nebyl vystaven živelním pohromám (např. ohni, vodě, blesku). 
• Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen. 

Za rozpor s kupní smlouvou (§ 616 odst.3 občanského zákoníku)není prodávajícím považováno: 
• Opotřebení výrobku nebo části výrobku způsobené obvyklým užíváním výrobku nebo části výrobku. 
• Poškrabání povrchu výrobku či jiné drobné vnější poškození způsobené manipulací při jeho vybalování po koupi 

zejména při nedodržení instrukcí daných návodem k použití. 
• Reklamace parametrů, které nejsou uvedeny v návodu nebo v jiné obchodně-technické dokumentaci prodávajícího 

či v závazných technických normách. 
• Domnělé vady, které není schopen koncový spotřebitel prodávajícímu hodnověrně předvést či jinak doložit. 
 

 Pokud bude mít výrobek vadu, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, bude prodávající řešit reklamační 
nárok konečného spotřebitele jejím odstraněním (opravou) nebo výměnou části výrobku, neboť v takovém případě 
odporuje povaze věci, aby byl vyměňován celý výrobek (§ 616 obč. zákoníku, směrnice EU 1999/44/ES čl.3 odst.6 o 
určitých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na spotřební zboží).  
 Jako rozpor s kupní smlouvou nemohou být reklamovány parametry a vlastnosti výrobku uváděné v přehledových 
katalozích a propagačních letácích vydaných prodávajícím. 
 Konečný spotřebitel svým podpisem potvrzuje, že byl seznámen se záručními podmínkami a že převzal návod 
k použití výrobku. 
 
Podpis koncového spotřebitele:   …………………………………………………... 
 
 
Záruční podmínky pro případ B: 
 
 Záruční doba na zboží dodané kupujícímu podle ustanovení obchodního zákoníku; je 12 měsíců ode dne dodání 
zboží; v případě, že prodávající odesílá zboží kupujícímu, běží záruční doba ode dne dojití zboží do místa určení. 
 Prodávající odpovídá za konstrukci a materiál zboží a za to, že zboží bude po záruční dobu způsobilé pro použití 
k obvyklému určení. 
 Ze záruky jsou vyloučeny vady, které vznikly po přechodu nebezpečí škody na zboží, pokud ke škodě došlo 
vnějšími událostmi nebo zásahem třetích osob, jiných než subdodavatelů, prodávajícího nebo jiných osob, které prodávající 
použil, vady nástrojů a opotřebitelných dílů, k jejichž poškození došlo běžným opotřebením při obvyklém užíváním a vady 
způsobené nedodržením instrukcí daných návodem k použití. 
 Prodávající považuje za obvyklé užívaní ve shora uvedeném smyslu zejména pokud zboží: 

• Je používáno pouze k účelu, ke kterému je určeno a který je popsán v přiloženém návodu k použití. 
• Nebylo vystaveno živelním pohromám (např. ohni, vodě, blesku). 
• Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozeno. 

 Právo z odpovědnosti za vady se uplatňuje u prodávajícího písemnou reklamaci nebo faxem na adrese 
prodávajícího, v níž je třeba označit srozumitelně a určitě vadu zboží a popsat jak se tato vada projevuje s uvedením dne a 
hodiny vzniku vady a dne a hodiny nahlášení. V reklamaci je kupující povinen zvolit nárok z vad zboží dle § 436 nebo § 
437 obchodního zákoníku. K reklamaci je nutné doložit záruční list podepsaný kupujícím a doklad o zakoupení zboží. 
Kupující je povinen vady reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do konce 
záruční doby. Příjem reklamace prodávající potvrdí  písemně, faxem nebo e-mailem s uvedením času, předběžné doby 
trvání a způsobu odstranění vady. 
 Pokud je to potřebné, kupující umožní prodávajícímu přístup do prostor za účelem odstranění vad zboží. Za tím 
účelem sdělí kupující prodávajícímu svého zástupce, který je oprávněn potvrdit odstranění vady nebo sdělit důvody, pro 
které toto potvrzení odmítá vydat. 
 Kupující svým podpisem potvrzuje, že souhlasí se záručními podmínkami a že převzal návod k použití zboží. 
 
Podpis kupujícího:        …………………………………………………... 
 
 




