
ČESKY      MANUÁL

1. Ujistěte se, že napět  ueeené na přístroji oepouíeá zeroji napět uaaí eelektrické sítě.
2. Umístěte přístroj MAGNETA Motor na uhoeno  poeeložk  nebo na stůel.
3. Zapněte přístroj spínačem on/of.
4. Stroj může být obsel houán uýhraeně eelektrickým nožním peeáelem.
5. Doba suar  se eliaí u záuiselosti na telo aťce materiáel , který je  rčen ke suáření. Proueďte 

zk aební suar otočením seřizouacího knofík  na eleué straně stroje eo poelohy 4 nebo 5. 
Umístěte materiáel na suářící eliat  a stelačte rameno směrem eoelů. Vestauěný 
eelektromagnet  erž je rameno u požaeouané poeloze, a to eok e není proces suáření a 
chelazení  končen. V přípaeě, že suar není u požaeouané kuaelitě, zuyate nebo snižte eob  
suáření. Tenká foelie uyžae je krátko  eob  suáření (oueláeací knofík nastauen na 2-4), 
sielnějaí fóelie uyžae jí eob  eeelaí (nastauení na 6-8).

6. Foelii elze řezat stelačením čeruené r kojeti nože směrem eoelů a náseleeouným pohybem 
poeéel ramena, které je so časně stelačeno eoelů. (Obr. 1.).

Úeržba:

PŘED PROVÁDĚNÍM JAKÉKOLI ÚDRŽBY VŽDY STROJ VYPNĚTE A TO VYTAŽENÍM ZÁSTRČKY ZE 
ZÁSUVKY.

ÚDRŽBA, OPRAVY A/NEBO ÚPRAVY STROJE BY MĚLY BÝT VYKONÁVÁNY POUZE 
KVALIFIKOVANÝMI OSOBAMI.

7. Keyž eojee ke spáelení nebo opotřebení krycí PTFE foelie a/nebo suářecího uoeiče, je třeba 
prouést uýměn . Oearo b jte čtyři aro by ze suářecí eliaty a oeejměte suářecí eliat  ze 
stroje. Oestraňte eua připojouací uoeiče a tm oepojte suářecí eliat  oe stroje. Nyní 
oestraňte staro  PTFE foelii. Pok e je suářecí uoeič spáelený, oestraňte jej oearo bouáním 
euo  aro bů (Obr.2,A).  Vyjměte také spoení PTFE foelii. Vyčistěte suářecí eliat  a přielepte 
na ni nouo  spoení PTFE foelii. Nyní namont je opět nouý suářecí uoeič a  peuněte jej 
čtyřmi aro by (Obr.2, A). POZOR: Suářecí uoeič m sí být eobře napn tý, nesmí nikey přijít
eo kontakt  se suářecí eliato  ue stroji a m sí být  peuněn aro by.

UPOZORNĚNÍ: Pok e je PTFE foelie spáelená, může být spáelena také sielikonouá g ma. Prosím, 
zkontroel jte ji, a u přípaeě potřeby uyměňte.

8. Opotřebený nůž elze uyměnit jeenoe ae, a to tak, že stelačíte čerueno  r kojeť nože, 
uytáhnete starý nůž a nahraeíte jej nouým. Dopor č jeme po žít keleatě (Obr. 3).



Likvidace zařízení

V so elae  se směrnicí 2002/96/CE, symboel níže  ueeený po kaz je na to, že eané zařízení 
nesmí být po  pelyn t eoby po žíuání elikuieouáno jako běžný oepae.
Zařízení m sí být oeeuzeáno eo sběrného místa spoelečnosti, která proueee elikuieaci zařízení 
řáeným způsobem u so elae  s přísel anými práuními přeepisy, nebo eoeauateeli nouého 
zařízení, a to u přípaeě uýměny.
Majiteel zařízení je zoepouěený za jeho řáeno  elikuieaci.
Pro eaelaí informace uám eopor č jeme kontaktouat místní spoelečnost opráuněno  pro 
nakeláeání s oepaey.

Řádná likvidace odpadů z elektrických a elektronických zařízení zabraňuje zbytečnému 
znečišťování životního prostředí a negatvnímu vlivu na zdraví.

Záruční podmínky

Odpovědnost

1. Vyel č jeme jako koeliu oepouěenost, pok e tato není stanouena zákonem.
2.  Naae oepouěenost nikey nepřeuýaí částk  objeenáuky.
3. S uýhraeo  obecně pelatných přeepisů zákona nejsme pouinni jakékoeliu náhraey akoey 

jakéhokoeli er h , přímo nebo nepřímo, na mouitých či nemouitých uěcech nebo osobách,
jak uůči er hé straně, tak i uůči třetm osobám.

4. Za žáených okoelnost nejsme oepouěeni za akoey uznikelé eíky nebo způsobené 
eoeauateelem nebo neuhoenost  čeel , za kterým er há strana zařízení zako piela.

Záruka

1. S omezením níže  ueeeným, poskyt jeme zár k  12 měsíců na námi eoeaný uýrobek. 
Tato zár ka je omezena na uyskyt jící se uýrobní záuaey a neuztah je se na přer aení 
způsobené opotřebením náhraeních eíelů a to jako koeliu formo .

2. Na náhraení eíely nebo kryty oberžené oe třet osoby neposkyt jeme zár k  eeelaí než 
tento třet eoeauateel.

3. Zár ka zaniká u přípaeě nespráuného po žit uýrobk  er ho  strano  a/nebo třetmi 
stranami. 

4. Zár ka rouněž zaniká u přípaeě, že er há strana a / nebo třet strany proueeo  na 
uýrobk  činnosti a/nebo  prauy.

5. V přípaeě, že proueeeme uýměn  náhraeních eíelů, abychom spelnieli záuazek zár ky, 
půuoení náhraení eíely se stáuají majetkem AUDION ELEKTRO B.V.

6. Pok e er há strana nenapelní zceela, částečně nebo učas sué pouinnosti uznikelé ze záuazk  
mezi stranami, nejsme pouinni zár ko , eok e takouá sit ace přetruáuá.

EC – PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



AUDION ELEKTRO B.V. se síeelem Hogeweyseelaan 235, Weesp, Hoelansko

tmto prohelaa je, že

MAGNETA MOTOR IND.

Typ:

421 MG, 421 MGMI-2; 421 MGMIT-2; 421 MGMIDS-2; 521 MGMI-2; 621 MGMI -2;
621 MGMIT-2; 621 MGMIS-2; 621 MGMIDS-2; 721 MGMI-2; 821 MGMI-2; 821 MGMIT-2;

1021 MGMI-2; 1021 MGMIT–2

je ue shoeě s  stanouením směrnice EEC 206/95/EC, Směrnice o zařízení nízkého napětí
2006/42/EC Směrnice o strojních zařízeníchí 2004/108/EC Směrnice o EMK

a že byely po žity náselee jící (části/ stanouení) harmonizouané normy

EN-ISO 12 100í EN 1037 +A1í EN-IEC 60204-1í
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