
Překlad původního návodu k používání 

 

 

 
NÁVOD K OBSLUZE 

 
Sada na opravu dřevěných povrchů, dřevo, laminát, parkety 

Typ: G30145 model: DJ03 
 

 
Vyrobeno pro 

F. H. GEKO 

Kietlin, ul. Spacerowa 3 

97-500 Radomsko, Polsko 

www.geko.pl 

 

Před prvním použitím prosíme o důkladné seznámení se s tímto návodem k obsluze.  

Seznámení se se všemi pokyny, nezbytnými k bezpečnému používání a obsluze a porozumění 

všech rizik, které mohou vzniknout během provozu zařízení, patří do povinnosti jeho uživatele. 
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Návod k obsluze 

 

 

 
 

 

 

ČESKÝ JAZYK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ!!! 

 

Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků, umístěné v návodu fotografie a obrázky jsou pouze 

ilustrativní a mohou se lišit od zakoupeného zboží. 

Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci. 
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Návod k obsluze 

 

Sada je doporučena pro opravy drobných škrábanců na laminátových podlahách, pracovních 

deskách, nábytku, skříních, dřevě, okenních rámech atd. 

Ideální pro kutily a pokročilejší uživatele. Tato sada obsahuje všestrannou škálu materiálů, 

které lze použít k opravě laminátových podlah a povrchů v nejoblíbenějších barvách. 

Může být také použita k opravě kuchyní a jiných dekorativních laminátových desek 

a dokonce i dřevěného nábytku. Lehké škrábance nebo poškození lze snadno opravit. Snadno 

použitelné špachtle. 

Stačí vytvořit barvu poškozených desek smícháním 11 voskových tyčinek. Ideální pro použití na skle, 

laminátových podlahách a pro dekoraci zrcadel a dlaždic. 

Nejlepší pro použití doma, v karavanu, na pracovišti, ve škole, v hotelu, v pečovatelském domě, 

v kanceláři, na lodi atd. Sada se dodává v pevném kufříku se 2 bateriemi AA a je připravena k použití. 

 

Obsah balení: 

1 x voskový tavič, napětí: 2,8 V, proud: 2,65 A, elektrický výkon: min. 7 W 

1 x čisticí nástavec 

1 x špachtle 

1 x plastový kufr 

1 x brusná houba 

1 x čisticí hadřík 

11 tyčinek z tvrdého vosku, každá o délce 4 cm; odstíny barev: průhledná, bílá, borovice (přírodní), 

světlý buk, světlý dub, světlá hruška, antický dub, načervenalá třešeň, světle růžová, tmavý ořech, 

mahagonová hnědá 

2 x baterie AA - baterie značky Mitsubishi (LR6 / AA1 / 1,5 V) 

 

Prohlášení CE ROHS, 

Celá sada neobsahuje PAU, ftaláty (změkčovače), látky SVHC a těžké kovy, jako je kadmium, olovo, 

rtuť a chrom IV. 

Obalový materiál také neobsahuje těžké kovy. 

 

Jedno balení: barevná krabička, rozměry: 20,5 x 20,5 x 5 cm 

6 sad v hnědé kartonové krabici, rozměry: 30 x 22 x 22 cm, 3,2 / 3,5 kg 

Kód HS: 8509801000 

 

Rada týkající se výběru správných odstínů (A-K). Vždy použijte několik odstínů od světlých po tmavé. 

V případě přírodního kamene se doporučuje dodatečně pracovat s lehkým voskem, aby se vytvořil 

hloubkový efekt. U pravého dřeva se pro hloubkový efekt doporučuje pracovat s transparentním 

voskem (K). 

1. Poškozenou oblast očistěte špachtlí a odstraňte všechny uvolněné části. 

2. Sejměte ochranný kryt z koncovky taviče. 

3. Přesuňte spínač / vypínač do polohy ON“, abyste zapnuli elektricky vyhřívané tavicí zařízení 
na vosk.  
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Návod k obsluze 

 
4. Stiskněte a přidržte barevné aktivační tlačítko, abyste zahřáli koncovku voskového taviče. Počkejte 

několik vteřin, aby koncovka dosáhla pracovní teploty. 

5. Začněte roztavením vosku: Nyní rozpusťte malou část tvrdého vosku a naneste ho přímo shora 

na poškozené místo. 

6. Začněte světlými barvami a postupně přecházejte k tmavým tónům. 

UPOZORNĚNÍ 
U svislých povrchů je vhodné nejprve namíchat barvu, nabrat ji špachtlí a poté poškozené místo 
vyplnit. Během práce použijte k vyhlazení tvrdého vosku zaoblenou část špachtle. U tlakových bodů 
stačí použít průhledný tvrdý vosk. 
7. Vyplňte poškozenou oblast tak, jak je to jen možné bez zadrženého vzduchu, dokud nebude lehce 
přeplněná. 
8. Po použití přesuňte spínač / vypínač do polohy „OFF“, abyste zařízení zajistili proti náhodnému 
spuštění. 
9. Pokud vosk nelze zařízením dobře roztavit, jsou baterie vybité a je třeba je vyměnit. 
 

  



CZ 

- 5 - 

 
Poslední dvě číslice roku uplatnění označení CE - 20 

 

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
F. H. GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko 

s plnou odpovědnosti prohlašuje, že: 

 

Sada na opravu dřevěných povrchů, dřevo, laminát, parkety 
Typ: G30145 model: DJ03 

 

splňuje požadavky směrnic Evropského parlamentu a Rady: 

2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států  

týkajících se elektromagnetické kompatibility  

a norem EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011 

je identický s exemplářem, který je předmětem certifikátu hodnocení 

typu ES č. SHEM170400190401TXC ze dne 12. 4. 2020 

vydaného společnosti SGS United Kingdom Limited 

Unit 202B, Worle Parkway, Weston-super-Mare, Somerset, BS22 6WA, Země: Spojené království 

Telefon: +44 (0)1934 522917, Fax: +44 (0)1934 522137 

E-mail: globalmedical@sgs.com; sgsprodcert@sgs.com (pro 89/686/EEC; 92/42/EEC) 

Web: www.uk.sgs.com 

Identifikační číslo oznámeného subjektu: 0120 

 

 

Toto ES prohlášení o shodě nebude platné, pokud bude výrobek  

změněn nebo přestavěn bez souhlasu výrobce. 

 

Za přípravu a uchovávání technické dokumentace odpovídá: 

Grzegorz Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko. 

 

 

 

 

Kietlin, 28. 8. 2020     Mgr. Grzegorz Kowalczyk 

Místo a datum vystavení    Příjmení, jméno a funkce oprávněné osoby  
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Záruční list 

1. Název zařízení a číslo výrobku  ………………………………………………... 

2. Datum nákupu    ………………………………………………... 

3. Přesný popis hlášené závady, chyby. ………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

V případě nedostatečného místa, prosím, pokračujte na zadní straně tohoto Listu s nahlášením. 

4. Název a adresa distribučního místa, ve kterém byl výrobek zakoupen. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Razítko prodávajícího   ………………………………………………... 

Datum a podpis.    ………………………………………………... 

6. Osobní kontaktní údaje, telefonní číslo. ………………………………………………... 

 

Záruční podmínky 

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců 
od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 
12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze 
a způsobu použití. 
Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným 
účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. 
Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné 
předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené 
údržby. 
Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií 
zpracování. 
Nárok na uplatnění záruky zaniká: 
1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze 
2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o. 
3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen 
4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součásti 
5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby 
6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů 
7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem 
8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém 
9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení 
Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejích normální funkce 
(např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.) 
Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly. 
Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se 
o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, 
budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí. 
Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.  
Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem 
zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady. 
Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe 
do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, 
nelze uznat jako záruční vady! 
Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým 
prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou 
v záruce uznány. 


