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 Dôležité bezpečnostné pokyny 
 

Prečítajte si prosím starostlivo tieto pokyny a dodržiavajte ich pri manipulácii  

s prístrojom. 

1. Uchovajte návod na obsluhu pre neskoršie použitie. 

2. Pred použitím postavte prístroj na rovné a stabilné pracovné miesto. 

3. Pri pohybe s prístrojom alebo pri čistení prístroja nechytajte ho v žiadnom prípade za 
nôž. 

4. Prístroj obsluhujte vždy oboma rukami. 

5. Udržujte voľné časti odevu, kravaty, šperky, dlhé vlasy alebo iné voľné predmety 
v bezpečnej vzdialenosti od rezačky. 

6. Pred rezaním odstráňte z dokumentu kancelárske svorky alebo spony. 

7. Nôž nesmie byť mazaný, ani prebrusovaný. 

8. Pokiaľ sú nôž alebo teleso noža (rezacia hlava) poškodené, nemôže sa prístroj 
9. Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí. 
10. Prístroj nie je určený na strihanie nechtov na rukách alebo nohách. 

 

Použitie zodpovedajúce určenému účelu 
Táto kotúčová rezačka sa môže používať len pre strihanie papiera, kariet a fotografií. 

Svojvoľné zmeny alebo prestavby nie sú povolené. 
 

 Použitie nezodpovedajúce určenému účelu 
Režte výhradne materiály, ktoré zodpovedajú údajom v technických dátach.  
 
Každé iné využitie je považované za využitie nezodpovedajúce určenému účelu.  

 
 Čistenie prístroja 

 Pozor: Nebezpečenstvo poranenia! Nôž kotúčovej rezačky je veľmi ostrý!    
Nôž pákovej rezačky čistite s maximálnou opatrnosťou! 

Zvonku čistite prístroj mierne navlhčenou handričkou. 
 
Na čistenie prístroja nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky alebo chemikálie. 
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 Prehľad ovládacích prvkov 

 

1. Rezacia hlava 
2. Vodiaca koľajnica 
3. Prítlačná lišta 
4. Rastre a meracie pomôcky 
 

 Kotúčová rezačka 
Rezaciu dosku umiestnite na rovné a stabilné pracovné miesto. 

 Pozor: Nebezpečenstvo poranenia! Nôž kotúčovej rezačky je veľmi ostrý! Nikdy 
nesiahajte na nôž kotúčovej rezačky. 

1. Posuňte rezaciu hlavu [1] von. 

2. Položte rezaný materiál pod prítlačnú lištu [3], pre umiestnenie využite rastre a 
meracie pomôcky [4] a plochou ruky rezaný materiál zafixujte. 

3. Rezaciu hlavu [1] stlačte ľahko dolu a ťahajte s ňou pozdĺž vodiacej koľajnice [2] až 
na druhú stranu. 

4. Odstráňte rezaný materiál. 

Poznámka: Rezaciu hlavu [1] posuňte späť do pôvodnej polohy až vtedy, keď ste 
odstránili rezaný materiál. 
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 Technické dáta 
Rezané materiály  papier, karty, fotografie 

Dĺžka rezu (mm)  320 

Rezný výkon (list (80g/m2) 10 

Rozmery (DxŠxV mm) 445x225x80 

Váha kg   0,92 

Číslo materiálu  3037 

 

 

 Záruka 
Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína od dátumu kúpy. Uschovajte, 
prosíme, doklad o kúpe a originálny obal. Bez dokladu o kúpe nie je možné tovar 
reklamovať. 

Ak by sa vyskytol problém, vyplňte, prosíme, reklamačný formulár na: www.offia.sk.  
V prípade otázok nás kontaktujte mailom  info@offia.sk  
alebo po telefóne +421 233 323 413 (v pracovné dni 10 - 16 hod.). 
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