
 

 

 
NÁVOD K POUŽITÍ 
ŘEZAČKA NA DLAŽDICE 

080122 
 
 Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s 

tímto produktem. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte 

pozor na omezení a možná rizika související s používáním 

tohoto výrobku. 

 

POUŽITÍ 
1. Označte si dlaždici v místě, kde chcete provést řez. 
2. Umístěte dlaždici na základnu řezačky. 
3. Pomocí páky učiňte zářez ve směru zdola nahoru, při 

řezu vyvíjejte stálý tlak po celé délce dlaždice, tak 
vytvoříte drážku do dlaždice. 

4. Na konci řezu nadzvedněte znovu páku tak, abyste 
kolmo na dlaždici umístili rozdělovač a přiměřeně 
zatlačte na dlaždici, dokud se neoddělí jednotlivé části. 

 
 

UPOZORNĚNÍ  
Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené při po-
užívání řezačky 080122 s jiným řezacím kolečkem, či jinými 
než originálními díly. 
Při práci s řezačkou používejte ochranné rukavice i brýle.  
Řezačku obkladů a dlažeb chraňte před velkým nárazem a 
vlhkým prostředím. 

 
 
 

PŘÍSLUŠENSTVÍ 
Možnost objednání náhradního kolečka obj. č. 080123 
(Náhradní kolečko k řezačce na dlaždice 080122). 
 
 

Poznámka: Technické změny jakož i chyby tisku jsou vyhrazeny. 
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NÁVOD NA POUŽITIE 
REZAČKA NA DLAŽDICE 

080122 
 

Starostlivo si prosím prečítajte tento návod a zoznámte sa s 

týmto produktom. Dodržujte pokyny pre použitie a dávajte 

pozor na obmedzenia a možné riziká spojené s používaním 

tohto výrobku. 

 

POUŽITIE 
1. Označte si dlaždicu v mieste, kde chcete vykonať rez. 
2. Umiestnite dlaždicu na základňu rezačky. 
3. Pomocou páky urobte zárez v smere zdola nahor, pri 

reze vyvíjajte stály tlak po celej dĺžke dlaždice, tak 
vytvoríte drážku do dlaždice. 

4. Na konci rezu nadvihnite znovu páku tak, aby ste kolmo 
na dlaždicu umiestnili rozdeľovač a primerane zatlačte 
na dlaždici, kým sa neoddelí jednotlivé časti. 

 

UPOZORNENIE 
Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené pri 
používaní rezačky 080122 s iným rezacím kolieskom, či 
inými než originálnymi dielmi. 
Pri práci s rezačkou používajte ochranné rukavice aj 
okuliare. 
Rezačku obkladov a dlažieb chráňte pred veľkým nárazom a 
vlhkým prostredím. 
 
 

 PRÍSLUŠENSTVO 
Možnosť objednania náhradného kolieska obj. č. 080123 
(Náhradné koliesko k rezačke na dlaždice 080122). 
 
 

Poznámka: Technické zmeny ako aj chyby tlače sú vyhradené. 
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