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MODEL: 

DATA SPRZEDAŻY:
 

PIECZĄTKA SPRZEDAWCY:

 

ADNOTACJE O NAPRAWACH

Data zgłoszenia
Rodzaj usterki

Opis czynności serwisowych Data naprawy
Pieczątka i podpis

PRZYRZĄDY DO CIĘCIA GLAZURY I TERAKOTY

INSTRUKCJA
UWAGA!!! PRZED UŻYCIEM NALEŻY WYREGULOWAĆ KĄT CIĘCIA!!!

1. Liniał równoległy
2. Śruba nastawcza prowadnic
3. Głowica
4. Dźwignia posuwu - łamania
5. Prowadnice
6. Wspornik prowadnic
7. Podstawa
8. Stopka łamiąca
9. Kółko tnące Ø16

Oryginalne urządzenia posiadają logo WALMER na czarnych elementach.

1

3

4

6

7 8
9

5

6

2

2

8

URZĄDZENIE ŁOŻYSKOWANE



Urządzenie NIE JEST PRZEZNACZONE do cięcia drewna, metalu, 
szkła czy tworzyw sztucznych. 

Ręce zawsze trzymaj z dala od noża tnącego. 

Nieuważne cięcie płytek może powodować skaleczenia. 

Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, 
czy nóż tnący jest właściwie osadzony i zablokowany.

CZYNNOŚCI OBSŁUGOWE:

1. W razie potrzeby odkręcić śruby i wyregulować wspornik prowadnic.
2. Ustawienie wspornika prowadnic jest ważne dla równego kąta cięcia.
3. Ustawić liniał dla cięcia na wybraną szerokość.
4. Zarysować nożem powierzchnię płytki.
5. Złamać płytkę umieszczając głowicę wyłącznie we wskazanym miejscu!
6. Nie podkładać palców i dłoni pod głowicę noża lub blat roboczy.
 

Przyrządy do cięcia glazury WALMER objęte są gwarancją producenta 
na następujących warunkach:

1. Gwarancja udzielana jest na okres:
• 12 miesięcy od daty zakupu w przypadku zastosowania zawodowego lub 

porównywalnego z zawodowym,
• 24 miesięcy od daty zakupu w przypadku zastosowania konsumenckiego.

Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie zakupu przez pierwszego 
użytkownika, przy czym decydującą jest data na oryginalnym dowodzie zakupu.

2. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia wynikające z ukrytych wad 
produkcyjnych lub materiałowych pod warunkiem, że:

• przyrząd był użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczenia 
oraz odpowiednio konserwowany;

• stosowany był zalecany przez producenta osprzęt;
• przyrząd nie był demontowany ani modyfikowany.

3. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z przeciążenia narzędzia na 
skutek nadmiernej i/lub niewłaściwej eksploatacji.

4. Gwarancja nie obejmuje wymiany części zużywających się w sposób naturalny,
w tym noży, łożysk, sprężyn – o ile ich zużycie nie wynikało z ukrytych wad 
produkcyjnych lub materiałowych.

Podstawą uznania reklamacji w ramach gwarancji jest prawidłowo wypełniona 
przez sprzedawcę oficjalna KARTA GWARANCYJNA WALMER wraz z dowodem 
zakupu (faktura lub paragon) oraz czytelny podpis użytkownika. Karta 
gwarancyjna musi zawierać nazwę i adres sprzedawcy (pieczęć).

Zgłoszenie gwarancyjne

Naprawy gwarancyjne na terenie Polski wykonywane są wyłącznie przez 
Producenta. W przypadku stwierdzenia wad przyrząd wraz z wymienionymi wyżej 
dokumentami należy dostarczyć lub przesłać (na koszt i ryzyko odbiorcy) pod 
adres:

WALMER Wola Zdakowska 32B, 39-307 GAWŁUSZOWICE

Informacja o naprawach:
e-mail: walmer@walmer.com.pl
fax: (17) 584 00 47
tel.: (17) 584 16 08
serwis: 723 101 060

Wykonane przez WALMER świadczenia gwarancyjne nie skutkują przedłużeniem ani 
odnowieniem gwarancji.

Podpis użytkownika

Bez podpisu rękojmi gwarancyjnej nie udziela się
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Pełną obsługę prezentują filmy instruktażowe na stronie www.walmer.com.pl
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http://www.walmer.com.pl/

