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Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste zakoupil výrobek quantum. Kovoobráběcí stroje quantum nabízí maximální kvalitu,
optimální technické řešení a vyznačují se optimálním poměrem ceny a výkonu. Neustálý vývoj a inovace
výroby poskytují kdykoliv aktuální technický stav a bezpečnost. Je naším přáním, aby Vám naše
produkty přinášely radost, ulehčení práce a velký užitek.

Z bezpečnostních důvodů a k zajištění plynulého průběhu práce během provozu je nutné pozorně
přečíst tento návod k obsluze před prvním uvedením do provozu a pečlivě jej uschovat pro
případné pozdější dotazy.

Informace
Tento návod k obsluze uvádí všechny potřebné pokyny pro bezproblémové používání stroje i pro
odpovídající údržbu. Tímto způsobem můžete během záruční doby bezplatně obdržet případné vadné
součástky. Naše distribuční síť je Vám vždy k dispozici jak při problémech, které se týkají zákaznického
servisu, tak i pro náhradní díly a případné požadavky, které Vám mohou pomoci při rozvoji Vašeho
podniku.
Vaše návrhy na zlepšení tohoto návodu k obsluze budou důležitým přínosem ke zlepšení výkonů, které
quantum svým zákazníkům nabízí.

Vyobrazení a informace, které jsou uvedeny v příručce, se mohou lišit od Vašeho stroje. Výrobce se
stále snaží o zlepšování a inovování výrobků, proto mohou být provedeny optické a technické změny,
aniž jsou předem oznámeny. Vyhrazujeme si právo na změny a omyly.

Tato příručka byla vypracována výrobcem a je nedílnou součástí strojního vybavení. Informace
obsažené v této příručce jsou určeny pro uživatele. Příručka stanovuje účel použití stroje a obsahuje
všechny potřebné informace k jeho bezpečnému a správnému používání. Neustálé dodržování pokynů
uvedených v příručce zajišťuje bezpečnost osob a stroje, hospodárný provoz i dlouhou životnost stroje.
Pro lepší přehlednost je tato příručka rozdělena na celky, ve kterých jsou pojednána nejdůležitější
témata. Obsah umožňuje rychlý přehled jednotlivých témat. Důležitá místa v textu jsou vytištěna tučně a
jsou označena těmito symboly:

Vysvětlivky:
Upozornění
Upozornění na situace, které způsobují újmu na zdraví, poškození stroje a/nebo okolí, nebo mohou vést
k finančním ztrátám.

Pozor!! Rotující části. Nebezpečí úrazu!

Pozor!! Nasadit ochranné brýle. Nebezpečí úrazu!

Pozor!! Před zahájením činnosti vytáhnout síťovou zástrčku. Nebezpečí úrazu!

*Označení „stroj“ nahrazuje obvyklé obchodní označení přístroje, na který se vztahuje tento návod
k obsluze (viz titulní strana)
U označení „odborný personál“ se jedná o personál, který je na základě zkušeností, technické přípravy a
znalostí předpisů schopen provádět potřebné práce; rozpozná při provozu, instalaci, používání a údržbě
stroje možné nebezpečné situace a předem jim zabrání.

Pokud máte další dotazy, spojte se prosím s Vaším specializovaným obchodníkem.
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1. Označení stroje
Na stroji je připevněn typový štítek, který obsahuje značku stroje, číslo výrobku a nejdůležitější technické
údaje. Udržujte tento štítek čistý a v čitelném stavu.

2. Řádné používání
Vrtačky série F nejsou univerzální přístroje. Jsou vhodné výhradně pro vrtání kovu, plastů, dřeva a
podobných materiálů. Na stroji nesmějí být obráběny potraviny a zdraví škodlivé materiály. Díky
otočnému a sklopnému pracovnímu stolu mohou být tyto stroje mnohostranně použity.
Mohou být poháněny pouze rotujícími (rotačně symetrická konstrukce; rotačně symetrické uspořádání
upínacích čelistí) nástroji nebo nástroji, jejichž ostří tvoří v záběru silovou dvojici kolem osy otáčení.
Pohyb posuvu a síla posuvu působí ve směru osy otáčení nástroje.
Stroje jsou poháněny kvalitním ozubeným řemenem. Všechny stroje jsou vybaveny přesným
rychloupínacím sklíčidlem quantum a lehce obslužným bezpečnostním spínačem podle IP 54. Stroje
s napětím 400 V jsou dodatečně vybaveny chodem vlevo a vpravo.

Stroje jsou univerzálně použitelné pro strojírenství, školy, řemeslné podniky, dílny a domácí kutily.

Upozornění:
Stroje mohou být používány pouze v technicky nezávadném stavu. Případné poruchy je nutné
neprodleně odstranit.
Svévolné změny na stroji nebo neodborné používání stroje i zanedbání bezpečnostních předpisů
nebo návodu k obsluze vylučují ručení výrobce za vzniklé škody na osobách nebo předmětech a
způsobují zánik záruky!

3. Technické údaje
B 13 F B 14 F B 16 F B 20 F B 25 F B 32 F

Výkon vrtání ocel max..... mm...... 13 ................. 14.....................16 .................... 20..................... 20 ............................. 32
Vyložení .......................... mm...... 104 ............... 104...................125 .................. 170................... 170 ......................... 225
Vřeteno............................ ............ pevné / B 16. pevné / B 16 ....MK 2................ MK 2 ................ MK 3.....................MK 4
Počet otáček vřetena ...... ot/min. . 520 - 2620 ... 520 - 2620 .......660 - 2500....... 210 - 2220 ....... 210 - 2220..... 140-1980
Počet stupňů ................... ............ 5 stupňů ....... 5 stupňů...........5 stupňů .......... 12 stupňů......... 12 stupňů ........9 stupňů
Zdvih hrotové objímky ..... mm...... 50 ................. 50.....................65 .................... 80..................... 80 ........................... 125
Sklopný stůl..................... ............ 45°................ 45° ..................45° .................. 45° .................. 45°........................360 °
Průměr sloupu................. mm...... 46 ................. 46.....................60 .................... 70..................... 70 ............................. 92
Rozměr stolu ................... mm...... 160 x 160 ..... 160 x 160.........200 x 200 ........ 275 x 275 ........ 275 x 275 ......360 x 360
Velikost T - drážek .......... mm...... 14 ................. 14.....................14 .................... 14..................... 14 ............................. 14
Výkon motoru 50 Hz........ Watt .... 300 ............... 350...................450 .................. 550................... 550 ...................... 1100
Celková výška ................. mm...... 580 ............... 700...................820 .................. 990................... 1570 ..................... 1730
Čistá hmotnost ................ kg ........ cca. 21 ......... cca. 24 ............. cca. 38 ............ cca. 56............. cca. 63 ............cca. 138

3.1 Hladina hluku
Tyto přístroje mohou na pracovním místě vyvíjet hluk (hladinu akustického tlaku) převyšující 73 dB(A).
V tomto případě jsou pro obsluhu žádoucí protihluková ochranná opatření.

Upozornění:
Je třeba vzít na vědomí, že hladinu zvuku na pracovišti ovlivňuje trvání zvukové zátěže, druh a
charakter pracovního úseku i ostatní stroje, které jsou současně v provozu.



Návod k použití - vrtačky
Vydáno 19.06.2001

© by OPTIMUM Maschinen Germany. Všechna práva a omyly vyhrazeny. 5

4. Bezpečnostní pokyny
Upozornění:
Před spuštěním, používáním, údržbou nebo jinými zásahy do stroje je nutné pečlivě pročíst
všechny instrukce pro používání a údržbu. Zacházení se strojem a práce na něm je dovolena
pouze osobám, které jsou obeznámeny s činností stroje.

Pozor:
Opravy, údržby a montáž doplňků může provádět pouze odborný personál na vypnutém stroji
(vytáhnout síťovou zástrčku!)

• Před zapnutím stroje prověřte správné upnutí obrobku!
• Při práci se strojem nikdy nedávejte ruce do blízkosti rotujících částí!
• Třísky s ostrými hranami neodstraňujte rukou; použijte smetáček nebo háček na třísky!

• Používejte ochranné zařízení a bezpečně je upevněte. Nikdy nepracujte bez ochranných zařízení a
udržujte je ve funkčním stavu. Prověřte funkčnost před zahájením práce.

• Udržujte stroj a pracovní okolí stále čisté. Zajistěte dostatečné osvětlení.
• Zajistěte Váš obrobek při práci vhodným upínacím zařízením. Postarejte se o dostačující opěrnou

plochu.

• Stroj nesmí být změněn ve své koncepci a nesmí být používán pro jiné účely, než pro pracovní
postupy určené výrobcem.

• Nepracujte nikdy pod vlivem nemoci, únavy, drog, alkoholu nebo léků, které snižují koncentraci.
• Odstraňte klíče a jiné volné součástky po montáži nebo opravě stroje, dříve než jej spustíte.
• Dbejte všech bezpečnostních upozornění na stroji a udržujte je v čitelném stavu.

• Děti a jiné osoby, které nejsou seznámeny se strojem, udržujte mimo dosah nástrojů a stroje.
• Použití, instalaci a údržbu stroje smějí provádět pouze osoby, které jsou s ním obeznámeny a

vyškoleny o nebezpečí.
• Při údržbových a montážních pracích zásadně vypínejte stroj! Vytáhněte rovněž síťovou zástrčku,

popř. odpojte přívod elektrického proudu!
• Netahejte za kabel, chcete-li vytáhnout zástrčku ze zásuvky. Chraňte kabel před horkem, olejem a

ostrými hranami.

• Je třeba dbát na to, aby se hlavní spínač při přívodu elektrického proudu nacházel v pozici „Vypnuto“,
abyste zabránili neúmyslnému zapnutí.

• Noste přiléhavé pracovní oblečení, ochranné brýle, ochrannou obuv a ochranu sluchu. Dlouhé vlasy
je třeba nosit sepnuté. Při práci nenoste hodinky, náramky, řetízky, prsteny ani rukavice (rotující
části!).

• Poruchy, které narušují bezpečnost, bez prodlení odstraňte.

• Nikdy nenechávejte stroj v provozu bez dozoru a zůstaňte u něj až do úplného zastavení nástroje.
Poté vytáhněte síťovou zástrčku z důvodu ochrany před neúmyslným zapnutím.

• Chraňte stroj před vlhkem (nebezpečí zkratu!).
• Nikdy nepoužívejte elektrické nástroje a stroje v okolí hořlavých tekutin a plynů (nebezpečí exploze!).

• Před každým použitím stroje se přesvědčte, že žádná z jeho částí není poškozena. Poškozené části
je nutné ihned vyměnit z důvodu odstranění zdroje nebezpečí!

• Nepřetěžujte stroj! Lépe a bezpečněji budete pracovat ve stanoveném rozsahu výkonu. Používejte
správný nástroj! Dbejte na to, aby nástroje nebyly tupé ani poškozené.

• Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství z důvodu zabránění případnému úrazu nebo
nebezpečí.
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4.1 Ostatní rizika

I když jsou respektovány veškeré bezpečnostní předpisy a stroj je používán podle předpisů, existují ještě
níže uvedená rizika:

• Dotýkání se rotujících částí nebo nástrojů
• Zlomení nástroje
• Zranění vymrštěným obrobkem nebo částí obrobku
• Nebezpečí požáru z důvodu nedostatečného větrání motoru
• Dotýkání se částí pod elektrickým napětím
• Poškození sluchu při delší práci bez ochrany sluchu

Upozornění:
Je nutné upozornit na to, že každý stroj vykazuje další rizika. Při provádění veškerých pracovních
procesů (i těch nejjednodušších) je nutné postupovat s maximální opatrností. Bezpečnost práce
závisí na Vás!

5. Rozsah dodávky
Neprodleně po dodání stroj zkontrolujte z důvodu škod vzniklých při přepravě nebo chybějících dílů.
Všechny jednotlivé díly vybalte z kartonu a porovnejte je s následujícím seznamem.

• Vrtací hlava
• Stůl vrtačky
• Základna
• Sloupový konstrukční prvek (nosník stolu předmontovaný)
• Přesné rychloupínací sklíčidlo quantum
• Upínací páka
• Klika
• Spínač
• Páka pro posuvný kříž

6. Montáž
Montáž začněte tím, že sestavíte základnu (B) vrtačky,
a šrouby (C) na ní připevníte sloup (A).
Uvolněte šroub stroje (D), odstraňte kroužek (E) a
ozubenou tyč (F).
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Nasaďte šnekové kolo (G) na držák nosníku stolu
vrtačky podle vyobrazení.

Vyrovnejte nyní ozubenou tyč (F) (delším koncem bez
ozubení směrem nahoru) uvnitř nosníku stolu tak, aby
zuby ozubené tyče zapadly do šnekového kola nosníku
stolu. Nasuňte nosník stolu ozubenou tyčí na sloup.
Poté nasuňte na sloup nákružek (D) a ozubenou tyč.
Zlehka utáhněte šroub na nákružku (D).
Dbejte na to, aby bylo možné s nosníkem stolu ještě
otáčet kolem sloupu.

Nasaďte upínací páku pro fixaci stolu do vyobrazené
pozice (H).

Nasaďte vrtací hlavu (C) na sloup a otáčejte s ním,
dokud nebude v rovině se základnou. Aretujte vrtací
hlavu fixačním šroubem (ve vrtací hlavě nad ozubenou
tyčí).
Našroubujte 3 páky (G) posuvného kříže a namontujte
ruční kliku (E) pro nastavení výšky stolu.
Nasaďte stůl vrtačky do nosníku stolu a upněte jej
upínací pákou (F).

Upozornění:
Dříve než nasadíte Morseův kužel do vřetene, je
nutné oba díly odmastit. Nedbalostí se může
sklíčidlo s Morseovým kuželem uvolnit ze vřetene
(nebezpečí úrazu!) a/nebo stroj pracuje
nerovnoměrně a nepřesně!

Tlačte Morseův kužel (A) směrem nahoru do vřetena
(T) a dbejte na to, aby trn (V) Morseova kužele (U)
správně zapadl do drážky uvnitř vřetena. Otočením
manžety co možná nejdále otevřete sklíčidlo, abyste
zabránili poškození.
Vezměte gumové kladívko a narazte sklíčidlo (B) na
Morseův kužel (A). Pokud nemáte gumové kladivo,
vložte mezi kovové kladivo a sklíčidlo desku. Nikdy
netlučte kovovým kladivem přímo na sklíčidlo!
7
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7. Instalace stroje
Vrtačky musí být instalovány na stabilní podklad a být k němu pevně přišroubovány. Tím zabráníme
tomu, aby se stroj převrátil a někoho zranil, jakož i vibracím, které způsobují nepřesnost obrobků.
V případě měkkých podkladů musí být sloupová vrtačka umístěna na základovou konstrukci.
Pokud vrtačku připevníme na dřevěnou desku, je nutné použít dostatečně velké podložky. Tím se
zabrání vtlačení matic do dřeva, stroj se již nemůže uvolnit.

Upozornění:
Dbejte na to, aby stroj byl volně přístupný pro provoz, instalační a údržbové práce.
Upevňovací šrouby mohou být dotaženy pouze tak pevně, aby nedošlo ke zdeformování základní
desky. Při nadměrném zatížení hrozí nebezpečí zlomení.

8. Elektrické připojení (400 V)
Upozornění:
Elektrické připojení může provést pouze elektroinstalatér nebo vhodný odborný personál. Je
nutné dbát na to, aby byl předem odpojen přívod proudu. Za případné věcné škody nebo újmy na
zdraví, které vznikly nedbalostí, neručíme!
Varování: Porovnejte při připojení stroje elektrické hodnoty Vašeho síťového zdroje s údaji uvedenými na
typovém štítku. Příliš vysoké síťové napětí může vést k vážným zraněním uživatele i poškození stroje.
Příliš nízké síťové napětí může poškodit motor.

Připojení by mělo být provedeno až po instalaci stroje. Pro elektrické připojení musí být namontována
zástrčka CEE-400V-16A.

Stroj snáší výkyvy napětí až do 5% (např. stroj s 400 V má rozsah tolerance od 380 V do 420 V).
Optimální je uvedené napětí. Pokud napětí tuto toleranci překračuje, musí být přiměřeně nastaven přívod
napětí. Při připojení berte na vědomí směr chodu motoru.

9. Seřízení
9.1 Změna rychlosti
Odpojte stroj od přívodu el. proudu.
Otevřete krytování řemene. Uvolněte šrouby vodící lišty
(B) a posuňte motor pomocí úchytu (C) (kromě B13F,
B14F a B16F je nutné motor posunovat ručně) ve
směru sklíčidla. Napnutí klínového řemene je sníženo.
Položte klínový řemen (D) na převod, pomocí kterého
dosáhnete potřebného počtu otáček vřetena. Stiskněte
úchyt (C) ve směru motoru a znovu pevně utáhněte
šrouby vodící lišty.
Poté znovu uzavřete a přišroubujte víko krytu řemene.

Upozornění:
Dbejte na správné napnutí klínového řemene. Příliš
silné nebo příliš slabé napnutí klínového řemene
může vést k poškození. Klínové řemeny jsou
správně napnuty, pokud je možné s nimi pohnout
prstem ještě cca o 1 cm.
M Maschinen Germany. Všechna práva a omyly vyhrazeny.
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9.1.1 Tabulka otáček quantum B 13 F / B 14 F
U výše uvedené vrtačky je rozsah otáček rozdělen do 5 stupňů. Viz následující zobrazení klínového
řemene.

9.1.2 Tabulka otáček quantum B 16
U výše uvedené vrtačky je rozsah otáček rozdělen do 5 stupňů. Viz následující zobrazení klínového
řemene.

9.1.3 Tabulka otáček quantum B 20 F / B 25 F
U výše uvedené vrtačky je rozsah otáček rozdělen do 12 stupňů. Viz následující zobrazení.



Návod k použití - vrtačky
Vydáno 19.06.2001

© by OPTIMUM Maschinen Germany. Všechna práva a omyly vyhrazeny.10

9.1.4 Tabulka otáček quantum B 32 F
U výše uvedené vrtačky je rozsah otáček rozdělen do 9 stupňů. Viz následující zobrazení klínového
řemene.

9.1.5 Tabulka užití otáček

Materiál
Šedá litina Ušlechtilá ocel Ocel St 37 Hliník Bronz

Ø vrtáku Rychlost v ot./min
3 mm 2550 1600 2230 9500 8000
4 mm 1900 1200 1680 7200 6000
5 mm 1530 955 1340 5700 4800
6 mm 1270 800 1100 4800 4000
7 mm 1090 680 960 4100 3400
8 mm 960 600 840 3600 3000
9 mm 850 530 740 3200 2650
10 mm 765 480 670 2860 2400
11 mm 700 435 610 2600 2170
12 mm 640 400 560 2400 2000
13 mm 590 370 515 2200 1840
14 mm 545 340 480 2000 1700
16 mm 480 300 420 1800 1500
18 mm 425 265 370 1600 1300
20 mm 380 240 335 1400 1200
22 mm 350 220 305 1300 1100
25 mm 305 190 270 1150 950
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9.2 Přestavení stolu

Stůl vrtačky lze naklonit doprava nebo doleva tímto
způsobem: vytáhněte aretační kolík (B) a lehce povolte
upevňovací šroub (D). Nastavte požadovaný úhel podle
stupnice a poté znovu pevně utáhněte upevňovací
šroub (D).

K nastavení výchozí pozice (90˚) povolte znovu
upevňovací šroub (D) a nastavte stůl do polohy 90˚.
Zasuňte nyní aretační kolík (B) do vzniklého otvoru a
pevně utáhněte upevňovací šroub (B).

Upozornění:
Pokud aretační kolík (B) nelze vytáhnout, je možné p
hodinových ručiček.

9.3 Seřízení vratné pružiny vřetena

Aby byl zaručen automatický návrat vřetena po
skončení vrtání, je do pouzdra pružiny (A) zabudována
vratná pružina vřetena.

Nastavení pružiny bylo již provedeno výrobcem, a
proto by mělo být měněno pouze v případě potřeby.
Vratná pružina se nastavuje tímto způsobem:

Povolte obě matice (B) a otočte jimi cca. o ¼ otáčky
proti směru hodinových ručiček. Za žádných okolností
nesundávejte matice úplně ze závitu!
Pouzdro pružiny držte pevně jednou rukou a druhou jej
lehce vytahujte.
Otáčejte pouzdrem pružiny tak dlouho kolem své osy,
dokud kolík (C) nezapadne do dalšího zářezu. Pro
zvýšení napnutí je nutné otáčet pouzdrem ve směru ho
hodinových ručiček. Dbejte na to, aby zářez na pouzdru pr
matici. Druhou maticí je tato první matice kontrována. Kd
dotýkat pouzdra vratné pružiny.

9.4 Doraz hloubky vrtání

Při vrtání většího množství otvorů se stejnou hloubkou
můžete použít doraz hloubky vrtání. Postupujte
následovně.

Uvolněte uzavírací šroub (B) a otáčejte kroužkem se
stupnicí (D), dokud se hloubka vrtání nekryje s
ukazatelem (C). Nyní znovu utáhněte uzavírací šroub
(B).
Vřeteno lze nyní přesně spustit na nastavenou
hodnotu.
ovolit usazení otáčením matice ve směru
dinových ručiček a pro snížení proti směru
užiny správně zapadl, a znovu utáhněte první
yž jsou matice (B) jsou dotaženy, nesmí se
11
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9.5 Rychloupínací sklíčidlo

Vaše vrtačka je vybavena přesným rychloupínacím
sklíčidlem quantum. Pro upínání vrtáku pevně držte
zadní část (C) sklíčidla a otočením zatáhněte přední
část (D) sklíčidla. Dbejte na pevné usazení upínaného
nástroje.
Rychloupínací sklíčidlo a trn kužele se z vrtacího
vřetene uvolňují vyrážečem (A). K tomu pohněte
pinolou směrem dolů a otáčejte vřetenem tak daleko,
dokud otvor pinoly a vřetena neleží nad sebou.

10. Uvedení do provozu
Upozornění:
Rotující části! Pracujte rozumně, přemýšlejte o tom, co
části. Noste přiléhavé oblečení. POZOR na zachycení v
stroje. Noste síťku na vlasy. Při práci se strojem nenos

Odletující třísky a části! Noste bezpodmínečně ochran
třískami a jinými úlomky.

10.1 Před zahájením pracovního postu

• Dříve než začnete pracovat, zvolte požadovaný počet o
vrtáku a na materiálu.

• Při vrtání musí být obrobek pevně upnut, aby byl zajišt
nástrojem je svěrák stroje nebo upínací lišta.

• Podložte obrobek dřevěnou nebo plastovou deskou
svěráku atd.

• Nastavte případně požadovanou hloubku vrtání do
stejného výsledku.

• Při obrábění dřeva musí být použito vhodné odsávání 
škodlivý. Při práci v prašném prostředí noste bezpo
prachu.

• Dávejte pozor na směr otáčení stroje.

10.2 Během práce

• Posuv pinoly se provádí hvězdicovým ručním kolečk
posuv.

• Vrácení pinoly do původní polohy se provádí vratno
polohy nepouštějte hvězdicové kolečko (->nebezpečí 
pinolu
(->nebezpečí sevření!).

• Čím je vrták menší, tím snadněji se může zlomit. Při hlu
být z vývrtu odstraněny třísky. Pár kapek oleje sníží třen

• S touto vrtačkou můžete také hloubit a vystřeďovat. 
prováděno nejnižší rychlostí, zatímco k vystřeďování je

Upozornění:
Obrobek je nutné vždy pevně upnout. Opotřebovan
Používejte vždy vrtáky, které odpovídají materiálu. Po
přístroje, které jsou schváleny výrobcem.
M Maschinen Germany. Všechna práva a omyly vyhrazeny.

 děláte. Dávejte obzvlášť pozor na rotující
lasů nebo částí oblečení rotujícími částmi

te žádné šperky.

né brýle! Chraňte své oči před odletujícími

pu

táček. Ten je závislý na používaném průměru

ěn proti unešení vrtákem. Vhodným upínacím

, aby nedošlo k navrtání pracovního stolu,

razem hloubky vrtání, abyste dosáhli vždy

prachu, neboť dřevěný prach může být zdraví
dmínečně vhodnou ochrannou masku proti

em. Dbejte na stejnoměrný a ne příliš silný

u pružinou. Při navrácení pinoly do původní
úderu pákou!). Nesahejte mezi vrtací hlavu a

bším vrtání vytahujte vrták častěji, aby mohly
í a zvýší životnost vrtáku.

Berte přitom na vědomí, že hloubení musí být
 potřebná vysoká rychlost.

é vrtáky včas přeostřete nebo vyměňte.
užívejte pouze příslušenství a doplňkové
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11. Chlazení
Otáčivým pohybem dochází ke tření a na ostří nástroje vzniká teplo, způsobující vysoké teploty.
Proto by měl být nástroj při obrábění chlazen. Chlazením vhodnou chladicí kapalinou dosáhneme
lepších pracovních výsledků a delší životnosti nástroje.
Toto nejlépe zajistí samostatné chladící zařízení. Pokud není toto zařízení k dispozici, je možné chladit
pomocí stříkací pistole nebo lahve s rozprašovačem.

Upozornění:
Chlazení neprovádějte štětcem ani jiným podobným nástrojem, neboť jeho štětiny by se mohly
zachytit, a vzniklo by tak nebezpečí úrazu vtažením štětce.

Jako chladící prostředek používejte nejlépe vodou ředitelné ekologické emulze na vrtání, které
obdržíte ve specializovaných obchodech. Dbejte na to, aby se chladicí kapalina opět zachytávala.
Dbejte bezpodmínečně na ekologicky nezávadnou likvidaci použitých chladicích a mazacích
prostředků. Dodržujte pokyny výrobce pro likvidaci odpadků.

12. Čištění a údržba
Pro zachování přesnosti a funkčnosti stroje je bezpodmínečně žádoucí zacházet s ním pečlivě, udržovat
jej v čistotě, pravidelně mazat a olejovat. Pouze díky dobré péči je možné dosáhnout zachování kvality
práce stroje.

Upozornění:
Oleje, maziva a čistící prostředky ohrožují životní prostředí a nesmějí být vylévány do kanalizace
nebo likvidovány jako domovní odpad. Likvidujte tyto prostředky ekologicky. Hadry na čištění
napuštěné olejem, mazivem nebo čistícím prostředkem jsou snadno hořlavé. Shromažďujte
hadry nebo čistící bavlnu ve vhodné, uzavřené nádobě a likvidujte je ekologicky– nikdy jako
domovní odpad!

12.1 Čištění
Stroj musí být vyčištěn zásadně po každém použití. Háčkem, smetáčkem nebo štětcem odstraňte třísky
z vypnutého stroje. Doporučujeme upustit od čištění tlakovým vzduchem, neboť jemné třísky by mohly
být nafoukány do vedení.

Upozornění:
Neodstraňujte třísky holou rukou. Hrozí nebezpečí řezných ran třískami s ostrými hranami!

Zbylou špínu, maziva a oleje odstraňte hadrem na čištění nebo čistící bavlnou. Použité hadry nebo
čistící bavlna nesmí pouštět vlákna.
Poté, co je stroj důkladně vyčištěn, je třeba lehce naolejovat všechny nekryté části stroje. Použijte k
tomu vhodný mazací olej.

POZOR!
Většina čistících prostředků je hořlavá a snadno vznětlivá. Během zacházení s čistícími
prostředky se nesmí kouřit. Oheň a otevřené světlo jsou zakázány!

12.2 Údržba

V důsledku opotřebení je nutné provádět na stroji údržbářské práce.

Upozornění:
Údržbářské práce může provádět pouze odborný personál s mechanickými znalostmi.
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13. Záruka
Záruční doba činí 6 měsíců od data dodání (záručním dokladem je fakturační doklad).

Neručíme za škody, které vznikly z následujících důvodů:
nevhodné nebo nepřiměřené používání, nesprávná montáž popř. oprava objednavatelem nebo třetí
osobou, jakož i přirozené opotřebení, nesprávné nebo nedbalé zacházení, nevhodné provozní
prostředky, náhradní materiály, chybné stavební práce, nevhodný stavební pozemek; chemické,
elektrochemické nebo elektrické vlivy, pokud nejsou zaviněny dodavatelem.

K provedení všech potřebných oprav a náhradních dodávek podle uvážení dodavatele musí
objednavatel po domluvě s dodavatelem poskytnout potřebný čas a příležitost, jinak je dodavatel
zproštěn ručení za vady.
Pouze v naléhavých případech ohrožení bezpečnosti provozu a z důvodu zabránění nepřiměřeně
velkým škodám, o nichž musí být dodavatel vyrozuměn, nebo pokud je dodavatel v prodlení s
odstraněním nedostatku, má objednavatel právo, odstranit závadu sám nebo ji nechat odstranit třetí
osobou a požadovat od dodavatele náhradu potřebných nákladů.

Z nákladů vzniklých bezprostředně kvůli opravě popř. náhradní dodávce nese dodavatel – do té doby,
než se reklamace ukáže jako oprávněná – náklady na náhradní díly včetně odeslání, dále, pokud toto
může být oprávněně požadováno podle situace jednotlivých případů, náklady za potřebné přivolání
montérů a pomocných sil. Zbylé náklady nese objednavatel.

Pokud budou ze strany objednavatele nebo třetí osoby provedeny nepřiměřené změny nebo opravy bez
předchozího schválení dodavatelem, bude ručení za vzniklé následky zrušeno.
Další nároky objednavatele, zejména nárok na náhradu škod, které nevznikly na předmětu dodávky
samy, jsou, pokud zákon dovoluje, vyloučeny.
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14. Odstranění závad
Závada Možná příčina Odstranění
Neobvyklý hluk při práci Vřeteno běží na sucho

Nástroj je tupý nebo špatně upnutý
Namazat vřeteno
Použít nový nástroj a prověřit upnutí
(pevné usazení vrtáku, sklíčidla a
Morseova kužele)

Vrták „se pálí“ Nesprávná rychlost
Třísky nevypadávají z otvoru
Tupý vrták
Práce bez chlazení

Zvolit jiný počet otáček, posuv je příliš
velký
Častěji vytahovat vrták při vrtání
Nabrousit vrták nebo použít nový
Používat chladící zařízení

Hrot vrtáku ujíždí
Vyvrtaný otvor není
kulatý

Tvrdá vlákna ve dřevě nebo nestejná
délka řezných spirál/nebo úhlu vrtáku
Křivý vrták

Použijte nový vrták

Vrták je vadný Nebyl použit žádný podklad Podložte kusem dřeva

Obrobek vytržený z ruky Nebyl řádně upnutý Upněte řádně obrobek

Vrták běží
nerovnoměrně nebo se
viklá

Ohnutý vrták
Opotřebované ložisko
Vrták je nesprávně upnutý
Sklíčidlo je vadné nebo nesprávně
upnuté

Nahraďte vrták
Nechte vyměnit ložisko
Upněte správně vrták
Namontujte správně sklíčidlo

Sklíčidlo nebo Morseův
kužel nelze nasadit

Nečistoty, tuk nebo olej na kuželovité
vnitřní straně sklíčidla nebo na
kuželovitém povrchu vřetena /
Morseova kužele

Pečlivě očistěte povrch

Motor neběží Motor je nesprávně zapojen
Vadná pojistka

Nechat přezkoušet odborným
personálem

Motor se přehřívá a
nemá výkon

Motor je přetížen
Příliš malé síťové napětí
Motor je neprávně zapojen

Ihned odpojit a nechat přezkoušet
odborným personálem

Nedostatečná přesnost
práce

Nevyvážený těžký nebo příliš upnutý
obrobek
Nepřesná horizontální poloha držáku
obrobku

Vyvážit obrobek a upnout bez napětí
Vyrovnat držák obrobku
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15. ES prohlášení o shodě

Tímto prohlašujeme, že následující stroj na základě své koncepce, konstrukce a provedení, ve kterém je
uveden do oběhu, odpovídá příslušným základním bezpečnostním požadavkům a požadavkům na
ochranu zdraví podle směrnic ES. Při jakékoliv změně stroje, kterou neschválíme, ztrácí toto prohlášení
platnost.

Prodej: OPTIMUM Maschinen Germany
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
96103 Hallstadt

Označení stroje: quantum B 13 F
quantum B 14 F
quantum B 16 F
quantum B 20 F
quantum B 25 F*
quantum B 32 F*

Druh stroje: Stolní vrtačka
*Sloupová vrtačka

Příslušné směrnice EU: 98/37/EG Strojní směrnice
89/336/EWG Směrnice EMS ve znění 93/68/EHG z 22.07.93
73/23/EWG Směrnice nízkého napětí ve znění 93/68/EHS

z 22.07.93

K zaručení shody byly v první řadě použity následující harmonizované normy:

DIN EN 292-1: 1991
DIN EN 292-2: 1995
DIN EN 55014-2: 1997
DIN EN 60204-1: 1997

Kilian Stürmer Thomas Collrep
(jednatel) (jednatel)

Hallstadt, 07.05.2001
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16. Nákres quantum B 13 F / B 14 F
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17. Seznam náhradních dílů quantum B 13 F / B 14 F
Č. Označení Ks. Čís.výr. Č. Označení Ks. Čís.výr.
1 Základna B13F 1 0321301 53 Závitový kolík 1
2 Sloup B13F 1 0321302 54 Pojistný kroužek 1 0321326
2 Sloup B14F 1 0321402 55 Unášeč 1 0321339
3 Šroub 3 56 Kroužek 1
4 Držák stolu vrtačky 1 0321307 57 Kuličkové ložisko 1
5 Stůl vrtačky 1 0321341 58 Kuličkové ložisko 1
6 Šroub 1 0321351 59 Distanční podložka 1
7 Upínací páka sloupu 1 0321310 60 Mezipodložka 1
8 Vrtací hlava 1 0321314 61 Zdířka 1
9 Šroub 1 62 Kuličkové ložisko 1

10 Matice 1 63 „o“-kroužek 1 0321346
11 Posuvový hřídel 1 64 Pinola 1
12 Páka 3 0321342 65 Kuličkové ložisko 1
13 Hlavice 3 0321309 66 Vřeteno
14 Závitový kolík 2 67 Sklíčidlo
15 Šroub 1 0321344
16 Sedlo pružiny 1
17 Pouzdro vratné pružiny 1
18 Matice 1 Kompletní sady
19 Matice 1 Hloubkový doraz kompl. 0321337
20 Spínač 1 Pinola kompl. 0321336
21 Upínací deska 1
22 Šroub 2
23 Zdířka z umělé hmoty 2 Díly bez vyobrazení
24 Kabel 1 Spínací klapka (žlutá) 0321332
25 Ukazatel 1 0321340 Kryt ventilátoru B13 0321350
26 Matice 1 Kondenzátor (motor) 0321353
27 Matice 1 Kryt kondenzátoru 0321434
28 Pružný čep 1 Kolo ventilátoru (motor) 0321437
29 Matice 1 Kryt ventilátoru B14 0321436
30 Držák hloubkového dorazu 1 0321435 Svěrák 0321354
31 Matice 1
32 Šroub 1
33 Přídržná deska 1
34 Šroub 1
35 Ochranná deska 1
36 Matice 1
37 Matice 1
38 Pružina 1
39 Posuvný čep 1 0321320
40 Gumová zdířka 1
41 Šroub 3
42 Podložka 3
43 Deska motoru 1 0321318
44 Motor B13F 1 0321319
44 Motor B14F 1 0321419
45 Šroub 2
46 Řemenice motoru 1
47 Závitový kolík 1
48 Kryt řemene 1 0321333
49 Podložka 4
50 Šroub 4
51 Klínový řemen 1
52 Řemenice vřetene 1 0321338
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18. Nákres quantum B 16 F
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19. Seznam náhradních dílů B 16 F
Č. Označení Ks. Čís.výr. Č. Označení Ks. Čís.výr.
1 Základna 1 0321601 56 Šroub 1
2 Držák sloupu 1 0321638 57 Středicí zařízení 1 0321624
3 Podložka 4 58 Střední řemenice 1
4 Šroub 4 59 Klínový řemen motoru 1
5 Sloup 1 0321633 60 Kuličkové ložisko 1
6 Ozubená tyč 1 0321603 61 Rozpěrka 1
7 Kroužek sloupu 1 0321604 62 Kuličkové ložisko 1
8 Závitový kolík 1 63 Pojistný kroužek 1
9 Držák stolu vrtačky 1 0321607 64 Spínač 1

10 Klika 1 0321606 65 Šroub 2
11 Šroub 1 66 Klínový řemen (vřeteno) 1
12 Kolík 1 67 Matice vřetena 1 0321602
13 Upínací páka sloupu 1 0321610 68 Řemenice vřetena 1 0321637
14 Ozubené kolo 1 0321639 69 Unášeč 1 0321645
15 Hnací šnek 1 0321608 70 Pojistný kroužek 1
16 Stůl vrtačky 1 0321649 71 Kuličkové ložisko 1 0321646
17 Podložka 1 72 Distanční podložka 1
18 Šroub 1 0321667 73 Kuličkové ložisko 1
19 Hlavice 3 0321662 74 Pojistný kroužek 1
20 Držadlo páky 3 0321609 75 Seegerova pojistka 1 0321666
21 Náboj 1 0321612 76 Kulič. ložisko 6201-2RS 1 0321628
22 Šroub 1 77 „o“-kroužek 1 0321665
23 Kroužek se stupnicí 1 0321611 78 Pinola 1 0321630
24 Pastorkový hřídel 1 0321613 79 Vyrážeč 1 0321653
25 Vrtací hlava 1 0321614 80 Kulič. ložisko 6005-2RS 1 0321631
26 Šroub 1 81 Vřeteno 1 0321640
27 Matice 1 82 Trn kužele 1 0321626
28 Vratná pružina 1 0321615 83 Sklíčidlo 1
29 Pouzdro vratné pružiny 1 0321616
30 Matice 2
31 Upín. šroub kroužku se stup 1 0321654 Kompletní sady
32 Závitový kolík 1 0321661 Pinola kompl. 0321636
33 Upínací šroub 1 Sloup s držákem 0321652
34 Čep držáku motoru 1 0321660
35 Šroub 4 0321641
36 Podložka 4 0321642 Díly bez vyobrazení
37 Přídržná deska motoru 1 0321618 Kondenzátor 0321605
38 Motor 1 0321619 Ochranný kryt spínače 0321664
39 Podložka 4
40 Matice 4
41 Matice 2
42 Podložka 2
43 Kabel 1
44 Čep držáku motoru 1 0321660
45 Svorka 1
46 Šroub 1 0321643
47 Podložka 2
48 Šroub 2
49 Řemenice motoru 1 0321647
50 Šroub 1
51 Šroub 1
52 Podložka 1
53 Podložka 1
54 Upínací zařízení 1 0321622
55 Kryt řemene 1
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21. Seznam náhradních dílů quantum B 20 F / B 25 F
Č. Označení Ks. Čís. výr. Č. Označení Ks. Čís.výr.
1 Základna 1 0322001 52 Spínací deska 1
2 Podložka 5 53 Spínač 230V 1 0321323
3 Šroub 5 53 Spínač 400V 1 0322523
4 Sloup B20F 1 0322046 54 Šroub 2
4 Sloup B20F 1 0322502 55 Svorka 1

4a Držák sloupu B20F 1 0322066 56 Šroub 1
4a Držák sloupu B20F 1 0322584 57 Podložka 2
5 Ozubená tyč B20 F 1 0322003 58 Šroub 2
5 Ozubená tyč 1 0322503 59 Řemenice motoru 1 0322056
6 Kroužek sloupu 1 0322004 60 Šroub 1
7 Závitový kolík 2 61 Kryt řemenice 1 0322045
8 Držák nosníku stolu 1 0322005 62 Středicí zařízení 1 0322024
9 Ruční klika 1 0322006 63 Šroub 1

10 Šroub 1 64 Řemenice - střed 1 0322036
11 Kolík 1 0322022 65 Klínový řemen motoru 1
12 Podložka 1 66 Kuličkové ložisko 2 0322042
13 Šroub 1 67 Seegerova pojistka 1
14 Up. páka drž. stolu vrtač. 1 0322048 68 Šroub 3
15 Nosník stolu 1 0322007 69 Podložka 3
16 Stůl vrtačky 1 0322044 70 Klínový řemen vřetene 1
17 Upínací páka sloupu 1 0322010 71 Matice vřetene 1 0322002
18 Ozubené kolo 1 0322038 72 Řemenice vřetene 1 0322040
19 Hnací šnek 1 0322008 73 Unášeč 1 0322047
20 Hlavice 3 0322009 74 Seegerova pojistka 1
21 Páka 3 0322049 75 Kuličkové ložisko 1 0322023
22 Náboj 1 0322011 76 Distanční podložka 1
23 Šroub 1 77 Kuličkové ložisko 1 0322023
24 Kroužek se stupnicí 1 0322012 78 Kroužek 1 0322026
25 Pastorkový hřídel 1 0322041 79 Krycí kroužek 1 0322027
26 Vrtací hlava 1 0322014 80 Kuličkové ložisko 1 0322028
27 Šroub 1 81 Podložka 1 0322029
28 Matice 1 82 Pinola 1 0322035
29 Vratná pružina 1 0322015 83 Vyrážeč 1 0322050
30 Pouzdro vratné pružiny 1 0322016 84 Kuličkové ložisko 1 0322031
31 Matice 2 0322051 85 Vřeteno 1 0322032
32 Upevňovací šroub 1 0322063 86 Unášeč
33 Šroub 2 0322054 87 Sklíčidlo
34 Držák napínání řemene 1 0322017
35 Upevňovací šroub 1 0322063
36 Kluzná tyč 1 0322052 Kompletní sady
37 Šroub 4 Pinola kompl. 0322030
38 Podložka 4
39 Přídržná deska motoru 1 0322018 Díly bez vyobrazení
40 Motor 230V 1 0322019 Kondenzátor 0322013
40 Motor 400V 1 0322519
41 Pružná podložka 4
42 Matice 4
43 Matice 2
44 Podložka 2
45 Kabel 1
46 Kluzná tyč 1 0322020
47 Šroub 1
48 Matice 1
49 Výstředník 1 0322021
50 Upínací díl 1
51 Šroub 1
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23. Seznam náhradních dílů quantum B 32 F
Č. Označení Ks. Čís.výr. Č. Označení Ks. Čís.výr.
1 Základna 1 0323201 56 Šroub 2
2 Sloupový držák 1 0322302 57 Držadlo napínání řemene 1 0323217
3 Sloup 1 0323233 58 Seegerova pojistka 2
4 Závitový kolík 2 59 Ložisko 2 0323228
5 Ozubená tyč 1 0323203 60 Distanční kroužek 1
6 Šroub 5 61 Šroub 2
7 Pružná podložka 7 62 Deska 1
8 Podložka 7 63 Středicí zařízení 1 0323224
9 Trn kužele 1 64 Řemenice - střed 1 0323235

10 Matice 1 65 Ložisko řemenice 2 0323236
11 Podložka 1 66 Zdířka 1
12 Pružná podložka 1 67 Seegerova pojistka 1
13 Šroub 1 0323254 68 Kryt řemene 1 0323234
14 Upínací páka stolu 1 0323240 69 Podložka 1
15 Stůl vrtačky 1 0323241 70 Pružná podložka 1
16 Nosník stolu vrtačky 1 0323207 71 Šroub 1
17 Hřídel 1 72 Klínový řemen vřetene 1
18 Hnací šnek 1 0323208 73 Matice vřetene 1 0323248
19 Klika 1 0323206 74 Řemenice vřetene 1 0323237
20 Závitový kolík 1 75 Unášeč 1 0323247
21 Ozubené kolo 1 0323242 76 Hlavice 3 0323209
22 Závitový kolík 2 77 Páka 3 0323255
23 Kroužek sloupu 1 0323204 78 Náboj 1 0323211
24 Upínací páka sloupu 1 0323210 79 Šroub 1
25 Držák nosníku stolu 1 0323205 80 Unášeč 1
26 Šroub 4 81 Šroub 1
27 Ochranný kryt 1 82 Kroužek se stupnicí 1 0323212
28 Matice 2 83 Pastorkový hřídel 1 0323252
29 Pouzdro vratné pružiny 1 0323216 84 Závitový kolík 1
30 Vratná pružina 1 0323215 85 Šroub 1
31 Šroub 1 86 Matice 1
32 Ochranný kryt 1 87 Ložisko 1
33 Kolík 1 88 Mezipodložka 1
34 Závitový kolík 1 89 Ložisko 1
35 Šroub 4 90 Kotouč 1
36 Spínač 1 91 Pinola 1 0323239
37 Šroub 4 92 Vyrážeč 1 0323244
38 Motor 1 0323219 93 Kuličkové ložisko 1
39 Řemenice motoru 1 0323238 94 Kuličkové ložisko 1
40 Šroub 1 95 Vřeteno 1 0323232
41 Klínový řemen motoru 1 96 Trn kužele 1
42 Vrtací hlava 1 0323214 97 Sklíčidlo 1
43 Kolík 1 98 Plastový ochranný kryt
44 Posuvná tyč 1 0323220 99 Šroub
45 Matice 4
46 Pružná podložka 4 Kompletní sady
47 Podložka 4 Pinola kompl. 0323230
48 Matice 2
49 Deska motoru 1 0323218
50 Šroub 1
51 Šoupátko 1 0323221
52 Posuvná tyč 1
53 Pružná podložka 1
54 Podložka 1
55 Šroub 1 0323254
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První hanácká BOW, spol. s r.o., Příčná 84/1,77900 Olomouc, IČ 47670631 
 

Záruční list 
 

Stoln² a sloupov® vrtaļky

B 13 F, B 14 F, B 16 F, B 20 F, B 25 F, B 32 F

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:        …………………………………………………... 
 
 


