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 A berendezéssel végzett munka közben ajánlott mindig betartani az alapvető munkabiztonsági 

előírásokat, a tűzesetek, áramütés vagy mechanikai sérülések elkerülése érdekében.  

 A berendezés használatának megkezdése előtt kérjük, ismerkedjen meg a Használati Utasítás 

tartalmával. Kérjük, őrizze meg a Használati Utasítást. 



 A Használati Utasításban foglalt tanácsok és utasítások szigorú betartása hatással lesz az Ön 

csiszoló-marógépe élettartamának meghosszabbítására. 

 

 

1. EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT - 11200001-11200700 tétel 
DEDRA-EXIM Sp. z o.o. 05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8 teljes felelősséggel nyilatkozza, hogy alábbi: 

Berendezés: beton felületekhez szolgáló csiszológép   

Katalógusszám: DED7747 

Funkció: lásd Használati Utasítás 

Gyártás éve: 2012 

melyre az alábbi nyilatkozat vonatkozik, megfelel a vonatkozó EK (EC) Irányelveknek: 

2004/108/EK az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről  

  (Electromagnetic compatibility), melyet a TÜV SÜD RIDLERSTRASSE 65 80339 MUNCHEN 

  GERMANY által kiállított E8N091270333012 sz. tanúsítvánnyal igazoltak 

2006/42/EK    a gépekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (Machinery  safety), melyet a  

  TÜV SÜD RIDLERSTRASSE 65 80339 MUNCHEN GERMANY által kiállított    

  M8A091270333009 sz. tanúsítvánnyal igazoltak. 

 

valamint a Lengyel Köztársaság rendszerkövetelményeinek: 

Dz. U.2007 nr 82 poz. 556           2007.04.13. napi rendelet az elektromágneses kompatibilitásról   

Dz. U.2008 nr 199 poz. 1228  Gazdasági Miniszter 2008.10.21. napi rendelete a gépek   

    rendszerkövetelményeiről 

Alkalmazott harmonizált szabványok: 

EN 55014-1:2006; EN 55014-2/A1:2001; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3/A2:2005; EN 60745-1:2009; 

EN 60745-2-3:2007 
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Pruszków 2012-01-01 

Az EK megfelelőségi nyilatkozat érvényességét veszti, ha a berendezést megváltoztatják vagy átépítik, 

vagy ha nem a Használati Utasításnak megfelelően használják. 

A megfelelőségi nyilatkozat kiállítására jogosult személy: 

Műszaki osztály és szerviz vezető: Grzegorz Ratyński 

DEDRA EXIM Sp. z o.o. 05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8 

 

mgr inż Waldemar Łabudzki 

Műszaki Igazgató 

 

 

 

2. Berendezés rendeltetése 



 A DED7747 csiszoló-marógép egy elektromos berendezés, melynek rendeltetése külső felületek 

lemarása: fali festékek, vakolatok, padlók tisztítása ragasztóból, helyi felszín egyengetés. Minden, a 

csiszoló-marógép végzett csiszolási művelet a Használati Utasítás további részében lett leírva. 

 

 

3. Használati korlátozások 
 A DED7747 csiszoló-marógép modell kizárólag az alábbi „Megengedett munkakörülmények” 

részben leírtak alapján használható. 

 Az elektromos szerszám csak és kizárólag olyan csiszolótárcsákkal használható, melyekről 

részletes információk szerepelnek az „Ajánlott csiszolótárcsák” részben. 

 Tilos a rendeltetésnek nem megfelelő csiszolótárcsák beszerelése. Minden csiszolandó anyagot 

az adott anyaghoz szánt tárcsával kell megmunkálni. 

 A mechanikai és elektromos szerkezetben önállóan elvégzett beavatkozások, egyéb 

módosítások, a Használati Utasításban nem említett kezelési cselekmények jogtalannak minősültek és a 

Garancia Jogok azonnali elveszítését eredményezik.  

 A csiszológép szerkezete és felépítése nem professzionális/pénzkeresési célokra történő 

felhasználásra lett megtervezve. A csiszológép kizárólag barkácsolóknak vagy otthoni használatra szánt. 

 

 

MEGENGEDETT MUNKAKÖRÜLMÉNYEK 
S2 alkalmi munka 5 perc 

A berendezés kizárólag zárt, megfelelően működő szellőzéssel ellátott helyiségekben használható. 

 

 

4. Műszaki adatok 

 
Gép típusa     DED7747 

 

Elektromos motor   egyfázisú, kommutátoros 

Hálózati feszültség   230 V, 50Hz 

Motor névleges teljesítménye  1500 W 

Csiszolótárcsa fordulat sebessége 1-2500; 2-2900; 3-3300; 4-3700; 5-4100; 6-4500 ford./perc 

Csiszolótárcsa átmérője   125-140 mm 

Csiszolótárcsa nyílás átmérője  22,2 mm 

Zajkibocsátás (akkusztikus nyomás) Lp 90,4 dB(A) 

Zajkibocsátás (akkusztikus erő) Lw 101,4 dB(A) 

Markolat mért rezgés szint  <2,5 m/s² 

Szigetelés szint    II 

 

 



5. Munkabiztonság 
 

Kérjük, alaposan ismerkedjen meg az alábbi fejezet tartalmával, hogy a maximális mértékben 

megelőzhetők legyenek a helytelen üzemeltetésből, vagy a Munkabiztonsági Előírások Szabályainak 

ismeretének hiányából származó sérülések, vagy balesetek 

1. Az elektromos szerszámot olyan személy használhatja, aki alaposan megismerkedett a Használati 

Utasítás tartalmával és azt meg is értette. 

2. Munka közben használjon személyes védelemre szolgáló eszközöket, mint: védőszemüveg, fülvédő, 

légutak védelmére szolgáló eszközök, műhelyi munkákhoz szánt védőruha. 

3. Minden beállítást, karbantartást vagy üzemeltetési tevékenységet (pl. csiszolótárcsa cseréje), a 

hálózatból kihúzott dugó mellett végezzen. 

4. Az elektromos szerszám használata közben tilos földelt fém elemek érintése, mint: fűtőtestek, 

vízcsövek, stb. 

5. A szerszám, mellyel a gép fel lett szerelve éles forgácsoló élekkel rendelkezik, melyek munka közben 

gyors sebességgel forognak, ami az ujjak és a tenyér sérülésének veszélyével fenyeget. Ne tartózkodjon 

a tárcsa forgási területén.  

6. A berendezést csak a munkavégzés idejére csatlakoztassa az elektromos hálózathoz. A táplálás 

bekapcsolása után a munkavégzés helyén nem tartózkodhatnak illetéktelen személyek. A berendezés 

különösen veszélyes gyermekek számára, ezért különösen figyeljen oda arra, hogy a berendezés 

gyermekek számára teljesen elérhetetlen legyen. 

7. Ne közelítse a kezét a forgó csiszolótárcsához. A csiszológépet két kézzel vezesse. 

8. Tilos az anyagok csiszolása a forgácsoló szerszám előzetes, biztos rögzítése nélkül 

9. Munka közben ne terhelje túl a gépet – csak a csiszoláshoz feltétlenül szükséges nyomást gyakorolja a 

gépre. 

10. Az összes tárcsavédő, minden, biztonságért felelős elemet teljes műszaki állapotban kell tartani. 

Meghibásodásuk esetén haladéktalanul ki kell őket cserélni.  

Tilos sérült, vagy meghibásodott biztonsági rendszer elemekkel dolgozni. Tilos a gép használata a 

mechanikus biztonsági védelem szétszerelt elemei mellett 

11. A munka megkezdése előtt minden alkalommal ellenőrizze a csiszolótárcsa műszaki állapotát. 

Repedések vagy deformálódások észrevétele esetén ne indítsa be a gépet – cserélje ki az eszközt egy 

hibamentesre.  

12. Tilos túlzottan elhasznált eszközzel dolgozni. 

13. Tilos laza elemekkel rendelkező repedt elemek csiszolása. 

14. Tilos olyan csiszolókorongok használata, melyek nem egyeznek a Használati utasításban megadott 

paraméterekkel. 

15. Bizonyosodjon meg, hogy a forgás iránya megegyezik a gépen mutatott iránnyal. 

16. Tartsa be a berendezés munkaideit. 

17. A szerszám használata közben használjon védőmaszkot, védőszemüveget, védőkesztyűt. 

18. Első beindítás előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a névleges táblázatban 

megadott értéknek. 

19. A berendezést csak a munka idejére kapcsolja be. 



20. Ne emelje a gépet a tápvezetéket húzva és ne húzza a tápvezetéket a dugó hálózatból való 

kicsatlakoztatáskor. 

21. Tilos a berendezést esőn hagyni, vagy nedves környezetben használni. 

 

 

6. Előkészítés az üzemeléshez, első beindítás 
FIGYELEM! 

 Minden, az alábbiakban leírt tevékenységet a hálózatból kihúzott dugó mellett végezzen. 

 

 A csiszoló-marógépet jól megvilágított helyen kell használni. A munka megkezdése előtt rögzítse 

a markolatot az áttétel testhez. Rögzítse hatszögletű fejű csavarral. Ezután rögzítse a gyémánt 

csiszolótárcsát. A tárcsát helyezze be a csatlakozásba a száron, helyezze rá az alátétet és rögzítse 

csavarral „8” imbuszkulcs segítségével. A csavart az órajárással ellentétes irányba (2. kép) húzza meg. 

 

2. kép 

 

 

7. Hálózati csatlakoztatás 
 A berendezés csatlakoztatása előtt bizonyosodjon meg, hogy az elektromos áram feszültsége 

megfelel-e a névleges táblázatban megadott értéknek. Használat közben a tápvezetéket úgy helyezze el, 

hogy ne álljon fel annak elvágásának veszélye. Rendszeresen ellenőrizze a tápvezeték műszaki állapotát. 

Ajánlott a hálózati kábelt csak a munka idejére csatlakoztatni a hálózathoz. A munka befejezése után 

csatlakoztassa ki a hálózati kábelt. Ne húzza a tápvezetéket a dugó hálózatból való kicsatlakoztatáskor. 

 

 

8. Csiszoló-marógép bekapcsolása 
FIGYELEM!!! 

Soha ne kapcsolja be az elektromos szerszámot, ha a beszerelt tárcsa érintkezik a megmunkálandó 

anyaggal  

 Az elektromos szerszám kapcsolója a Csiszoló-marógép markolatán található. A csiszoló 

beindításához először mutatóujjal nyomja meg a bekapcsoló/vezérlő gombot. A csiszológép motorja 

addig van működésben, míg a gép kezelője nem tolja le (nem vonja vissza) az elektromos szerszámot 

beindító kapcsolót nyugalmi állapotba. A felhasználó kényelmének növelése érdekében a csiszológép 

egy biztonsági zárral ellátott. Használatához a kapcsoló bekapcsolása után hüvelykujjal nyomja be a 

gombot a markolathoz (a gomb a markolat oldalán található a fordulat szabályozó alatt). 

 

 

9. Csiszológép használata 
 A használatot kezdje a Használati Utasítás alapos megismerésével és a csiszológép teljes 

összeszerelésének elvégzésével. A csiszolási folyamat megkezdése előtt válassza ki a megfelelő tárcsa 

típust. A csiszolás tempója a nyomás erejétől, a tárcsa állapotától, valamint a szerszám forgási 



sebességétől függ. A tárcsának maximális sebességgel kell forognia, a megmunkálandó anyagra 

gyakorolt nyomásnak pedig olyannak kell lennie, hogy ne terhelje túl a csiszolót. A csiszolási folyamatot 

csak az elektromos szerszám által elért teljes fordulat mellett lehet elkezdeni. 

 A csiszoló-marógép porszívóval is használható. A tárcsa borításán egy csatlakozóidom található, 

melybe közvetlenül be lehet helyezni a porszívó rugalmas csövének másik végét (3. kép). A porszívóval 

végzett munka garantálja, hogy a felszíni felület (falak, festékek, vakolatok) eltávolítása közben 

minimális mennyiségű por marad a felújítandó helyiségben (4. kép). Ezen kívül érdemes azt is 

megjegyezni, hogy a porszívó használatával meghosszabbítja a csiszoló-marógép élettartamát. A 

csiszoló-marógép bekapcsolása előtt mindig a porszívót kell először bekapcsolni. 

 

Porszívó csatlakozóidom 

 

 

10. Folyamatos kezelési műveletek 
Minden kezelési műveletet a dugaljból kihúzott dugó mellett végezzen. 

 Minden alkalommal a csiszológép beindítása előtt ellenőrizze a gyémánttárcsa állapotát. Minden 

hiány, repedés, karcolás, stb. diszkvalifikálja a berendezést. Helyezze fel az új alkatrészt a korábban 

leírtak szerint. Rendszeresen ellenőrizze az elektrografit szénkefék állapotát. Ha azt állapítja meg, hogy 

rövidebbek, mint 5 mm, cserélje ki őket újakra. A cserét úgy végezze el, hogy lapos csavarhúzó 

segítségével csavarja ki a kefék csatlakozásából az 1. képen látható védőfedeleket. Ezután vegye ki az 

elhasznált szénkeféket, helyükre tegyen be újakat és csavarja rá a kefék csatlakozásainak védőfedeleit. 

 Rendszeresen tisztítsa meg a motort hűtő levegőbemeneteket. Ezt a tevékenységet legjobban 

sűrített levegő segítségével végezheti el. Minden alkalommal a munka befejezése után tisztítsa meg a 

gépet. Ne hagyja, hogy a csiszoló túlságosan szennyezett legyen. 

 

 

11. Gyémánttárcsa rögzítése és cseréje 
FIGYELEM!!! 

 A tárcsa rögzítésével kapcsolatos tevékenységek korábban, az Előkészítés az üzemeléshez, első 

beindítás pontban lettek leírva. A tárcsát az alábbi módon cserélje: csavarja le a csavart a készlet részét 

képező kulccsal, vegye le az alátét majd a tárcsát az orsón lévő csatlakozásról. Ezután helyezze rá az új 

tárcsát, tegye rá a szorító alátétet és húzza meg a csavart az imbuszkulcs segítségével.  

 

 

12. Ajánlott gyémánttárcsák 
 A DED7747 csiszolóhoz 125-140 mm átmérőjű és 22,2 mm nyílással rendelkező tárcsákat 

rögzíthet. 

Ne szereljen be nagyobb átmérőjű tárcsákat a tárcsa védőburkolatának egyidejű eltávolításával. Ez 

veszélyes a felhasználó részére és kifejezetten tilos. 

 A gyémánttárcsa kiválasztásában nagy segítséget nyújtanak a tárcsán feltűntetett információk, 

ahol meg van határozva a megmunkálandó anyag típusa, valamint a művelet jellege (csiszolás). 



FIGYELEM! 

Mindig figyeljen oda, hogy a gyártó által meghatározott tárcsa fordulat sebesség legyen nagyobb vagy 

azonos, mint a csiszológép névleges táblázatán megadott érték. 

FIGYELEM! 

Tilos egyéb paraméterekkel rendelkező tárcsák beszerelése, valamint kötőelem használata, redukciók 

és egyéb elemek használata, melyek a tárcsa forgó orsójára történő rögzítésre szolgál. 

 

A DED7747 csiszoló-marógép az alábbi DEDRA tárcsákkal működhet: H1205, H1208, H1201, H1211, 

H1214, H1217 

 

 

13. Meghibásodások önálló megoldása 
 

PROBLÉMA KIVÁLTÓ OK MEGOLDÁS 

A csiszoló nem 

működik 

Rosszul csatlakoztatott 

tápvezeték 

A dugaljban nincs feszültség 

Elhasznált motor szénkefék 

Meghibásodott kapcsoló 

Tolja beljebb a dugót a dugaljba, ellenőrizze a 

tápvezetéket 

Ellenőrizze a biztosítékot 

Cserélje ki egy újakra 

Cserélje ki egy új kapcsolóra. 

A motor 

túlmelegszik 

Túl nagy nyomás a csiszolóra 

Eldugult szellőzőnyílások 

Csökkentse a nyomást 

Tisztítsa meg a nyílásokat 

A motor nehezen 

indul 

Meghajtó egység elkopott 

csapágyai 

Adja át javításra 

 

 

 

14. Elektromos szerszám készlete, záró megjegyzések 
 

1. Kulcs – 2 db. 2. Tárcsa védőburkolat – 1 db. 3. Markolat – 1 db. 4. Tárcsa – 1 db. 5. Kötőelem – 2 db. 

 

Záró megjegyzések:  

 Cserealkatrészek megrendelésénél kérjük, adja meg az elektromos szerszám sorozatszámát. 

Kérjük, írja le a meghibásodott részt adja meg a csiszológép megvásárlásának hozzávetőleges időpontját. 

 A garanciális időszakban, a javítások a Garancia Kártyán megadott feltételek szerint lesznek 

elvégezve. A reklamált terméket kérjük, a vásárlás helyén adja be javításra (az eladó köteles átvenni a 

reklamált terméket), vagy küldje el a DEDRA - EXIM Központi Szervizébe. A Szerviz címe alábbiakban, 

valamint a Garancia Kártyán van megadva. Kérjük, csatolja az Importőr által kiállított Garancia Kártyát. 

Ezen dokumentum nélkül a javítás garancián kívülinek fog számítani. 

 A garanciális időszak lejárta után a javításokat a Központi Szerviz végzi. A meghibásodott 

terméket a Szervizbe kell elküldeni (a szállítási költséget a felhasználó fedezi). 

 



 

15. Információ a felhasználóknak a használt berendezés ártalmatlanításáról 

(háztartásokra érvényes) 

 A terméken vagy a termékhez csatolt dokumentáción elhelyezett szimbólum azt jelzi, hogy az 

elektromos és elektronikus berendezést a hasznos élettartama végén nem szabad háztartási szemétként 

kezelni. Ehelyett a terméket a megfelelő, elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak 

hasznosítására szakosodott gyűjtőhelyre kell vinni, hogy a nemzeti törvényeknek megfelelően történjék 

kezelése, visszanyerése és újrahasznosítása. A gyűjtőhelyekről a helyi önkormányzatoknál érdeklődhet, 

pl. az internetes oldalukon. 

 A termék megfelelő ártalmatlanításával segít megőrizni a természetes erőforrásokat és 

megelőzheti azokat a környezetre és az egészségre gyakorolt ártalmas hatásokat, amelyeket a termék 

hulladékának helytelen kezelése egyébként okozhat, továbbá csökkenti az elektromos berendezésekből 

származó hulladékok mennyiségét és segíti az újrahasznosítást és újrafeldolgozást.  

 A nemzeti törvények értelmében az ilyen hulladék helytelen ártalmatlanítása esetén büntetést 

szabhatnak ki. 

 Felhasználók az Európai Unió országaiban 

 Az elektromos vagy elektronikus berendezésektől való megszabadulás szüksége esetén kérjük, 

vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi értékesítési ponttal, vagy a szállítóval, aki bővebb információkkal 

szolgál. 

 

 Hulladékkezelés az Európai Unión kívüli országokban 

 Ez a szimbólum csak az Európai Unió országaiban érvényes. 

 Amennyiben meg kíván szabadulni az alábbi terméktől, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi 

önkormányzattal, vagy az eladóval, hogy információt szerezzen a helyes hulladékkezelésről. 

 

 

 

IMPORTŐR 

DEDRA EXIM Sp. z o.o. 

05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8 

tel: ( 22) 73-83-777; fax: (22) 73-83-779  

e-mail: info@dedra.pl vagy  

Szerviz: 165, 129 melléklet; serwis@dedra.com.pl 

www.dedra.com.pl 

 

 

 



JEGYZETEK: 
 

 

DEDRA   Csináld velünk otthon 

 

Köszönjük, hogy a DEDRA elektromos szerszámát választotta 

Ajánljuk, hogy próbálja ki egyéb, fa, kerámia és fém megmunkálására szolgáló szerszámainkat és 

elektromos berendezéseinket. 

Kínálatunkban többek között az alábbiakat találja: 

 

• Asztali tárcsafűrészek fához, láncfűrészek, kézifűrészek valamint sarokfűrészek 600 W – 3000 W 

• Vastagsági gyalugépek, élgyaluk valamint elektromos kézigyaluk 

• Hordozható és kézi élfűrészek valamint marógépek 

• Gyémánttárcsás csempevágók valamint barázdavágók 

• Ütvefúrók, asztali és kézi fúrógépek valamint köszörűgépek akkumulátoros fúró -csavarozók  

• Fémvágó szalagfűrészek valamint darabológépek 

• Sarokcsiszolók 

• Elektromos emelők 

• Tárcsafűrészek fához karbidokkal, valamint univerzális tárcsafűrészek 600 mm átmérőig 

• Tárcsafűrészek gyémánttal kerámia vágáshoz és csiszoláshoz 110 mm-350 mm átmérővel 

• Gyémánt koronafúrók kerámiához 

• Wolfram-karbidos résvágók valamint reszelők 

• Lyukfűrészek fához 

• Keverőgépek habarcsokhoz, vakolatokhoz, ragasztókhoz valamint festékekhez 

• Kulcs-, rátét-, munkavég- készletek 

• Csavarhúzók, kombinált fogók, fogók, harapófogók valamint szegecselők 

• Fúró készletek fához, kerámiához és fémhez 

• Fúró készlet valamint véső ütvefúróhoz 

• Kézi fűrészek valamint fémfűrészlapok 

• Csévélős és összecsukható mérőszalagok, kések 

• Vízszintezők, lézeres vízszintezők, mérőlécek 

• Üvegvágó kések, tapadókorongok, olajok 

 

Kérjük, látogassa meg honlapunkat, vagy vegye fel velünk a közvetlen kapcsolatot. Minden fontos 

tájékoztatást megkapnak a kereskedelmi és műszaki osztályunk munkatársaitól. Az Önök rendelkezésére 

áll a DEDRA elektromos szerszám szerviz, ahol megvásárolható minden tetszőleges alkatrész az összes 

berendezésünkhöz. 

 



DEDRA EXIM Sp. z o.o.        DEDRA 

05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8 

tel: (+48 / 22) 73-83-777 

fax: (+48 / 22) 73-83-779 

http: //www.dedra.pl 

e-mail: info@dedra.pl 

 

 

 

 

Garancia Kártya 
 

Eladó pecsétje  
 
 
 
 
 
Dátum és aláírás  
................................................ 

 Katalógus szám: DED7747 
 
Név: Csiszoló-marógép 
 
 
Sorozatszám:............................ 
 

 

Az eladott termékre szóló garancia nem zárja ki, nem korlátozza, és nem függeszti fel a vásárlónak, a 

termék és a szerződés nem egyezésével kapcsolatos jogait. 

  

 

GARANCIA FELTÉTELEK 
  

1. Garantáljuk a termék megfelelő működését a Használati Utasításban leírt műszaki – felhasználói 

feltételek szerint. Az alábbi dokumentumban bejegyzett vásárlás dátumától számított 12 hónapra 

nyújtunk garanciát. A garancia a Lengyel Köztársaság Magyarország teljes területére vonatkozik. A 

reklamációt írásban kell benyújtani a garancia érvényességi idején belül. 

2. A garancianyújtó kötelességeit az értékesítési pont vállalja. 

3. Az alábbi garancia a hibás anyagok, a nem megfelelő összeszerelés, a gyártási hibák által okozott 

meghibásodásokra érvényes. 

4. A garanciális időszakban megjelent meghibásodásokat a DEDRA-EXIM megszűnteti a felek által 

megállapított időpontban. 

5. A reklamált terméket az értékesítési pontba kell eljuttatni. A reklamáció megvizsgálásának feltétele az 

alábbi dokumentumok bemutatása: 

- helyesen kitöltött Garancia Kártya, 

- vásárlást igazoló irat (vagy annak másolata) a Garancia Kártyán szereplő dátummal megegyező 

dátummal, 



6. A garancia nem érvényes az alábbiakból származó meghibásodásokra: 

- a Használati Utasítás rendeltetésének és tanácsainak nem megfelelő használat, 

- amatőr barkácsolóknak szánt gép professzionális használata, 

- berendezés túlterhelése, mely a motor vagy a mechanikus áttételek meghibásodását okozza, 

- illetéktelen személyek által végzett szerelési munkák, 

- a szerkezeten végrehajtott módosítások, 

- mechanikai, fizikai, vegyi meghibásodások, melyeket külső erők és tényezők váltottak ki, 

- helytelen elemek vagy alkatrészek használatából, nem megfelelő zsírok, olajok, karbantartási eszközök 

alkalmazásából származó meghibásodások, 

7. A garancia nem érvényes az üzemelés során természetes módon elhasználódó részekre, mint: 

hőbiztosítékok, elektrografit kefék, ékszíjak, eszköz fogók, akkumulátorok, elektromos eszközök betétei 

(körfűrész, fúrók, marók, stb.) 

8. A berendezés névleges táblázatának olvashatónak kell lennie. A reklamált példányt gondosan 

biztosítsa sérülésektől, melyek a szállítás során jöhetnek létre. Amennyire lehetséges, szállítsa eredeti 

csomagolásban. 

 

 

Vásárlói Nyilatkozat 

 

A garancia feltételeit megismertem, ezt saját kezű aláírással tanúsítom: 

 

............................................                            ............................................... 

dátum és hely       vásárló aláírása 

 

 

FELJEGYZÉSEK AZ ELVÉGZETT JAVÍTÁSOKRÓL 
 

Javítás 
bejelentésének 

dátuma 

Javítás 
elvégzésének 

dátuma 

Javítás terjedelme, javítási 
tevékenységek leírása 

Javítást végző személy 
aláírása 



    

 

 

 

 

 


