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Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod 
 
 

 

 
 

 

 

 



KD1679-Z 

 
ÚVOD 
Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt, který prošel podrobným procesem 

zajištění kvality. Vyvinuli jsme veškeré úsilí, abychom zajistili, že vám bude 
produkt doručen v perfektním stavu. Chcete-li vyřešit případný problém nebo 

potřebujete pomoc nebo radu, kontaktujte naše oddělení zákaznických služeb. 
Podrobné informace o zákaznických službách najdete na zadní straně tohoto 
dokumentu. 

 
BEZPEČNOSTNÍ 
Před spuštěním nářadí vždy dodržujte tato základní opatření, abyste snížili 

riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob. Přečtěte si tuto 
příručku, kde najdete informace o zamýšleném použití a omezeních zařízení a 
porozumíte možným rizikům spojeným s používáním zařízení. 

 

ZÁRUKA 
Na tento produkt se vztahuje záruční doba 24 měsíců od data nákupu pouze pro 
původního kupujícího. Tato záruka se vztahuje pouze a výlučně na vady 

vyplývající z použití vadného materiálu nebo zpracování, které se objevily během 
záruční doby. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál. Výrobce se zavazuje 

opravit nebo vyměnit produkt podle vlastního uvážení za předpokladu, že: 
produkt je používán v souladu s pokyny popsanými v příručce k produktu a 
nebyl používán nesprávně, přetížen nebo používán k jiným než určeným účelům. 

Produkt nebyl žádným způsobem rozebírán nebo manipulován, nebyl opravován 
neoprávněnými osobami ani nebyl použit k pronájmu jiným osobám. Za škody 
vzniklé při přepravě odpovídá přepravní společnost - záruka se nevztahuje na 

poškození při přepravě. Reklamace v rámci této záruky musí být nejprve 
uplatněny přímo u prodejce během záruční doby. Pouze za výjimečných 

okolností může být výrobek vrácen výrobci. V případě vrácení produktu výrobci 
je zákazník odpovědný za odpovídající ochranu zásilky a za poskytnutí krátké 
informace s popisem poškození. K balíčku musí být přiložena kopie dokladu 

nebo jiného dokladu o nákupu. Výrobce není odpovědný za žádné zvláštní, 
výjimečné, přímé, nepřímé, náhodné nebo následné ztráty nebo poškození 

vyplývající z této záruky. 
 
ZÁKONNÉ ZÁKONY 

Záruka nijak neovlivňuje vaše zákonná práva. 
 
LIKVIDACE PRODUKTU 

Jakmile není možné produkt opravit a je třeba jej odstranit, je třeba provést 
odpovídajícím způsobem. Je zakázáno vhazovat zařízení do domácího odpadu. V 

zájmu zachování odpovídající úrovně přírodních zdrojů a minimalizace 
negativních dopadů na životní prostředí musí být zařízení recyklováno nebo 
zlikvidováno způsobem šetrným k životnímu prostředí. Zařízení by mělo být 

zlikvidováno na určeném místě. V případě pochybností se obraťte na místní 
úřad s žádostí o informace o dostupných recyklačních a / nebo likvidačních 
místech pro tyto výrobky. 

 
OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 

Před použitím zařízení si přečtěte pokyny v tomto dokumentu, porozumějte 
jim a postupujte podle nich. To je zvláště důležité pro zajištění bezpečnosti 

uživatele a dlouhé a bezproblémové životnosti zařízení. 



Zjistěte, jak používat elektrické nářadí, jaká jsou jeho omezení a potenciální 

nebezpečí. 
 

Uschovejte tuto příručku na bezpečném místě pro budoucí použití. 

 
Zkontrolujte, zda není poškozeno zařízení a jeho součásti 

Zkontrolujte vyrovnání pohyblivých částí. 
Zkontrolujte, zda není poškozena jakákoli část zařízení, a ujistěte se, že je 
zařízení správně nainstalováno. 

Zkontrolujte, zda neexistují žádné faktory, které by mohly ovlivnit provoz 
nářadí. 

Není-li v příručce uvedeno jinak, musí být ochranný kryt nebo jiné 
poškozené součásti nářadí opraveny nebo vyměněny autorizovaným 
servisním střediskem. 

Nepoužívejte žádné nářadí, jež nefunguje správně. 

 
Prach ze zpracovávaných materiálů je zdraví škodlivý. 

Vždy noste vhodnou masku na obličej. 
Při práci vždy noste ochranné brýle, rukavice, masku, ochranu sluchu a 
neklouzavou bezpečnostní obuv. 

Nenoste volné oblečení nebo šperky, které by se mohly zachytit o pohyblivé 
části. Pokud má uživatel dlouhé vlasy, spojte je. 

Práce se zařízením musí být vždy prováděna na pevném povrchu. 
Obrobek vždy bezpečně zajistěte pomocí svěráku nebo jiného upínacího 
zařízení. 

Udržujte své pracoviště čisté a uklizené. 
Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat 

Děti a domácí mazlíčci by měli být vždy v dostatečné vzdálenosti od 
pracovního prostoru se zařízením. Zařízení by mělo být skladováno na dobře 
uzavřeném a suchém místě, mimo dosah dětí. 

 
Použijte správné zařízení 
Pro daný typ práce by měl být vybrán vhodný typ zařízení. Nepoužívejte 

zařízení k jiným než určeným účelům. Nepřetěžujte zařízení. 
 

Nepřetěžujte zařízení 
Zařízení bude plnit svoji roli efektivněji a bezpečněji, pokud bude používáno 
pro účel, pro který bylo navrženo. 

 
Postarejte se o zařízení 
Řezné prvky by měly být vždy ostré a čisté, aby byl zajištěn lepší a 
bezpečnější provoz stroje. 

Postupujte podle pokynů pro mazání a výměnu 
příslušenství. Rukojeti stroje udržujte v suchu, čistotě a 

bez oleje a mastnoty. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Kraft&Dele KD167-Z Pásová bruska. Poháněna je výkonným elektromotorem s maximálním výkonem 

1850W dosahujícím posuvu brusného pásu rychlostí 300m/min 

Naše zařízení je neuvěřitelně funkční díky použití mnoha užitečných řešení. 

Výstup prachu - Pro zajištění čistšího pracovního prostředí vždy připojte zařízení během provozu k 

vysavači. 
Zámek spouště - Pro spuštění brusky stačí stisknout vypínač umístěný na rukojeti. Aretační tlačítko 

umožňuje zajistit vypínač a udržet zařízení v nepřetržitém provozu. 

Rychlá výměna pásu – Pomocí páky bez dalšího nářadí uvolníte pás a můžete ho bez námahy vyměnit 

za jiný 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY VÝROBKU 

1. Značka:  KRAFT 

2. Model: KD1679-Z 

3. Typ: pásová bruska 

4. S výkonem: 1850W 

5. Napájení: 230V/50Hz 

6. Posuv bez zatížení: 300/min 

7. Regulace rychlosti: není 

8. Rozměr brusného pásu: 76x457 mm 

9. Hmotnost: 3 kg 
 

 

 

 

 

 

 

ZÁRUČNÍ LIST 

 

 

 

 
 

 

Záruka na prodané zboží nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího 

vyplývající z rozporu zboží s kupní smlouvou. 

 

Razítko prodejce 

Datum a podpis:…………………………………. 

Katalogové číslo: KD1679-z 
 
Název: Pásová bruska 

Sériové číslo:…………………………………… 



 

ZÁRUČNÍ  PODMÍNKY 

 

1. Garantujeme řádnou funkci výrobku v souladu s techniko-užitkovými 

podmínkami popsanými v návodu k použití. Poskytujeme záruku na dobu 

24 měsíců od data nákupu obsaženého ve stávajícím dokumentu. 

Reklamace musí být nahlášena písemně v době trvání záruční doby. 

Záruka je platná na celém území České republiky. 
2. Povinnosti ručitele plní prodejní místo. 
3. Stávající záruka se vztahuje na závady způsobené vadnými materiály, 

nesprávnou montáží, chybným provedením. 
4. Závady zjištěné v záruční době budou odstraněny autorizovanou firmou ve 

lhůtě sjednané mezi stranami. 
5. Výrobek musí být dodán do prodejního místa na vlastní náklady kupujícího. 

Podmínkou řešení reklamace je předložení: 
- řádně vyplněného Záručního listu, 
- dokladu o nákupu (případně jeho kopie) s datem prodeje jako v Záručním 
listu, 

6. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé v důsledku: 
- užívání v rozporu s určením a pokyny obsaženými v návodu k použití, 

- užívání „hobby“ zařízení pro profesionální účely, 

- přetížení zařízení, které způsobí poškození motoru nebo prvků 
mechanického převodu, 

- provádění oprav neoprávněnými osobami, 

- provádění úprav konstrukce, 

- mechanického, fyzického, chemického poškození způsobeného silou nebo 
vnějšími faktory, 

- poškození v důsledku: montáže nevhodných částí nebo příslušenství, 
použití nesprávných maziv, olejů,konzervačních 
olejů 

7. Záruka se nevztahuje na díly podléhající běžnému opotřebení během 

provozu: 
pojistky, elektrografitové kartáče, klínové řemeny, nástrojové úchyty, 

pracovní koncovky elektrických nástrojů (kotoučové pily, vrtáky, frézy, 

atd.). 
8. Výrobní štítek zařízení musí být čitelný. Reklamovaný exemplář je nutné 
důkladně zajistit proti poškození při přepravě. Pokud 
je to možné, dodat v originálním obalu. 

 
Prohlášení kupujícího 

Seznámil jsem se s podmínkami záruky, což potvrzuji vlastnoručním podpisem: 

 

 

 

 

prodejce          kupujici 



Elektrické výrobky se nesmí vyhazovat do domovního 

odpadu. Měly by být skladovány ve specializovaných recyklačních 
místech. Informace o skladování elektrických spotřebičů vám 
poskytne místní úřad. 

 

POVOLENÝ ZÁSTUPCE VÝROBCE: 

STALWART TRADING LIMITED, 45 Cromwell Court, Cromwell Road, 
Hove, East Sussex, BN3 3EF 

 

Bezpečná práce se zařízením je možná pouze po přečtení všech 
informací o provozu a bezpečnosti a při přísném dodržování pokynů 

uvedených v této příručce. 
Kromě toho si přečtěte část o bezpečnosti v této příručce 
Před prvním použitím zařízení si vyžádejte praktickou ukázku. 

 

Abyste předešli poškození sluchu, používejte 

vhodnou ochranu sluchu. Používejte ochranné brýle. 

 
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

Podle ISO / IEC Guide 22 a EN 45014 

 
Zplnomocněný zástupce výrobce: STALWART TRADING LIMITED 

Adresa zmocněného zástupce: 45 Cromwell Court, Cromwell Road, Hove, East 

Sussex, BN3 3EF PROHLÁSÍME, ŽE PRODUKT SPLŇUJE EVROPSKÉ NORMY 

Název produktu: Pásová bruska (ochranná 

známka Bestcraft)  

Model (obchodní názvy):  KD1679-z 
Detaily produktu: KD1679-z 

 
Nazev: Pásová bruska 

 

Prohlášení: 

Produkt, kterého se toto prohlášení týká, splňuje požadavky směrnic ES: 
 

1. Směrnice o strojních zařízeních 2006/42 / ES 

2. Směrnice 2011/65 / UE ROHS 2 

3. Směrnice o emisích hluku 

2000/14 / ES Podle standardů: 

EN 60745-1: 2009; EN 60745-2-3: 2007 + A11: 2009; EN 50581: 2012; EN ISO 3744: 
2011 

Číslo certifikátu HZ11020153-V1 vydané společností Intertek Testing Services Shanghai 

(budova č. 86; 1198 Qinzhou Road North, Caohejing Development Zone; Shanghai 

200233, Čína) dne 2. 3. 2019 


