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Kruhová řezačka 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Návod k použití 
 
 
Použití v souladu s určeným užitím 
 
Přístroj je určen k tomu, aby se s ním vyřezávaly kruhové tvary 
určeného průměru z papíru, fotografií nebo tenčího kartonu. 
Ostří je nabroušeno z obou stran a umožňuje tak řezání jak ve směru, 
tak proti směru pohybu hodinových ručiček. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přehled 

 

Bezpečnostní pokyny  
 
• Výrobek je určen pro soukromé použití a pro podnikatelské účely je 
nevhodný. 
• Výrobek není žádná hračka. Děti ho smí používat pouze pod 
dozorem dospělého. Zabraňte přístupu dětí k malým dílům, které by 
mohly spolknout, a k balícímu materiálu. Hrozí mimo jiné nebezpečí 
udušení! Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. 
• S výrobkem manipulujte opatrně, ostří je velmi ostré. Po použití 
vždy nasaďte ochrannou čepičku. 

Fixace (střed kruhu) 

Stavěcí šroub 

Kyvné rameno 

Měřítka průměru kruhu 
Osa kruhu 

Přihrádka na náhradní 
ostří (1x obsaženo) 

Řezná jednotka s ochrannou čepičkou 

Krytka přihrádky na 
náhradní ostří 

Pogumovaná noha 



• Neřežte více nebo silnější listy, než je uvedeno v „Technických 
datech". 
• Při řezání podložte vždy řezací podložku nebo podobné, abyste si 
nepoškodili Váš nábytek. 
• Nenechte výrobek po delší dobu ležet pogumovanou nohou na 
Vašem nábytku, protože nelze zcela vyloučit, že některé nátěry, 
plasty nebo ošetřovací prostředky na nábytek napadají materiál a 
nasáknou do materiálu protiskluzové nohy. 
 
 
Použití 
 
1. Sundejte ochrannou čepičku. 
 
2. Určete střed kruhu, který chcete vyříznout. Nasaďte pogumovanou 
nohu na tento bod papíru nebo fotografie.  
Zafixujte papír, který chcete vyříznout, lepící nebo krepovou lepící 
páskou, aby se nemohl posunout. 
 
3. Uvolněte stavěcí šroub a nastavte posuvný regulátor na 
požadovaný průměr (Pozor! NE rádius). 
Stavěcí šroub opět dotáhněte. 
 
4. Přitlačte rukou pevně fixovací knoflík. 
 
5. Druhou rukou přitlačte posuvný regulátor a otáčejte kyvným 
ramenem klidným a rovnoměrným pohybem okolo osy kruhu. Přitom 
tlačte na ostří pod posuvným regulátorem pouze silou, která je nutná 
na to, aby se papír čistě oříznul. 
Pokud si musíte přendat ruku pusťte nejprve kyvné rameno. Na 
fixovacím kolíku držte konstantní tlak. 
 
6. Po použití nasaďte opět ochrannou čepičku. 
 
 
 



Technická data 
Kapacita řezu: max. asi 3 listy á 80g/m² 
Tolerance řezu:   ± 2mm 
Průměr:      asi 10-32 cm 
 
 

Výměna ostři 
 

1. Nasaďte ochrannou čepičku. 
2. Vyšroubujte stavěcí šroub proti směru pohybu 
hodinových ručiček. 
3. Vyndejte řezací jednotku z pod kyvného ramene. 
4. Vytáhněte opatrně staré ostří nahoru. 
5. Do drážky zasaďte nové ostří. 
 
 
 
 
 
6. Sesaďte díly podle obrázku výše opět dohromady 
– malá kolečka musí ukazovat na konec kyvného 
ramene, jinak nebudou odpovídat rozměry na 

měřítku! – a dotáhněte stavěcí šroub. 
 
Ostří je nabroušeno z obou stran. Pokud při řezání otáčíte ramenem 
většinou na jednu stranu, bude ostří tupé pravděpodobně jen z jedné 
strany. Otupené ostří pak tedy můžete jednou otočit a používat dál. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Záruka 
Mnohokrát děkujeme za koupi tohoto výrobku GENIE. Pokud přístroj 
oproti očekávání nepracuje bezvadně, dbejte prosím následujícího:  
 
Záruční doba je při správném používání 24 měsíců od data koupě. 
Uchovejte si prosím kupní doklad a originální balení. Záruka platí na 
materiálové nebo výrobní vady, ne ale na poškození křehkých dílů, 
například na těleso. Přístroje, které jsou poškozeny zvenku 
neodborným použitím, jsou z výměny vyloučeny. Záruka zaniká, 
pokud byla provedena oprava bez výslovného schválení našeho 
zákaznického servisu.  
 
 
 
Záruční opravy mohou být provedeny pouze s přiloženým nákupním 
dokladem. Pro reklamaci vyplňte prosím pečlivě reklamační formulář 
na níže uvedeném webu a vyčkejte na další pokyny: 
 
https://www.offia.cz/jak-reklamovat/  
 
V případě, že by reklamační formulář nefungoval, kontaktujte nás dle 
níže uvedených údajů. 
 
Děkujeme za pochopení! 
 
Tel. +420 380 427 583 ●E-mail: info@offia.cz  
Adresa: Offia, spol. s r.o., Světlogorská 2771/3, 390 05 Tábor, Česká 
republika 


