
NÁVOD NA POUŽITIE
LÚPAČ KUKURICE CORNY

MATERIÁL: liatina

POUŽITIE: oddelenie kukuričného zrna od klasu

OVLÁDANIE: ručné
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MONTÁŽ:                                                                                                                                                                                         
1 - skrutkové spojenie pre upevnenie k pevnej stabilnej podložke
2 – kľuka pre ručné ovládanie (otáčanie v smere hodinových ručičiek pre vtiahnutie klasu do lúpača)
3 – otvor pre vloženie klasu (klas vkladajte do lúpača zúženou časťou)
4 – otvor pre odvod olúpaného klasu
5 -  matica s pružinou pre nastavenie prítlaku poďla śírky klasu
6 – hrotový rotačný bubon
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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:                                                                                                                                                              
1) Lúpač poskladajte podľa pokynov v návode.
2) Pripevnite lupač na pevnú stabilnú podložku.
3) Kukuričný klas musí byť dobré vysušený a zbanený šupky pre dokonalé oddelenie zrna od klasu.
4) Pracujte v dostatočne osvetlenom pracovnom prostredí. Pri práci dbajte na zvýšenú opatrnosť.
5) Je zakázané pracovať s lúpačom osobám mladším ako 18 rokov.
6) Do otvoru pre vloženie klasu nestrkajte počas práce ruky. Pokiaľ klas při lúpaní uviazne otáčajte 
kľukov proti smeru hodinových ručičiek a klas vysuňte späť otvorom pre vloženie klasu. (Hrotový 
rotačný bubon Vás môže poraniť!!!).

http://www.strendpro.sk/
tel:0850%20111%20177


ZÁRUČNÝ LIST

Dátum predaja: ............................

Sériové číslo: ............................

pečiatka a podpis predajcu

Záručné podmienky:
Na tento výrobok sa poskytuje záruka po dobu 24 mesiacov odo dňa predaja, respektíve odo dňa vyskladnenia.
V dobe záruky vám záručný servis vykoná opravy všetkých závad vzniknutých následkom výrobnej chyby bezplatne. Pri uplatnení  

požiadavky na záručnú opravu musí byť spolu s prístrojom predložený úplne a čitateľne vyplnený záručný list.  Pri odosielaní prístroja do 
opravy, dopravné náklady hradí zákazník. Originálny obal od výrobku starostlivo uschovajte.

Záruka sa nevzťahuje na:
- prístroj poškodený počas dopravy a nesprávneho skladovania
- poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou alebo údržbou
- poruchy spôsobené vplyvom opotrebenia výrobku a materiálu
- poruchy spôsobené používaním prístroja na iný účel než na aký je určený
- prístroj, do ktorého bol vykonaný neodborný zásah alebo úprava
- nekompletnosť výrobku, ktorú bolo možné zistiť už pri predaji

Dovozca:
Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, Sobrance 073 01

Servisné záznamy:
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