HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
LÁNCFŰRÉSZT
ÉLEZŐ GÉP

33298

Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy a KH Trading s.r.o termékét választotta!
Készségesen felajánljuk Önnek cégünk szolgáltatásait termékünk megvásárlása előtt, közben és utána
is. Ha bármilyen kérdése, megjegyzése vagy ötlete merül fel, kérjük, lépjen kapcsolatba kereskedelmi
központunkkal. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy kérdését időben megválaszolhassuk.
A gép használatba vétele jogilag egyenértékű a felhasználó saját szabad akaratából tett nyilatkozattal, miszerint ezt az útmutatót alaposan átolvasta, teljes mértékben megértette, továbbá a
gép használatával járó kockázatoknak is teljes tudatában van.
FIGYELEM! Ne használja a gépet, amíg nem olvasta át az egész útmutatót, és amíg a gép használatával nem ismerkedett meg. Őrizze meg ezt az útmutatót az esetleges későbbi tanulmányozás
esetére is.
Rendkívül nagy figyelmet fordítson a biztonsági szabályokra. A biztonsági szabályok figyelmen
kívül hagyása a kezelő vagy a közelben álló személyek sérülését, illetve a gép vagy a munkadarab
károsodását eredményezheti.
Rendkívül nagy figyelmet fordítson a gépen látható biztonsági jegyzetekre és biztonsági címkékre. Ne távolítsa el és ne rongálja meg őket.
A későbbi kommunikáció megkönnyítése végett, írja ide
a vásárlási számla számát vagy a szerződés számát.

A GÉP ISMERTETÉSE
Ezt az élezőt a legismertebb láncfűrészek megélezésére használják. A gépet csak a neki szánt feladatokra használja, és ne módosítsa! A sérülések kockázatának csökkentése vélgett, a javításokhoz csak
eredeti cserealkatrészeket használjon.
Leírás:
123456789101112-

Fogantyú
Kapcsoló
Láncrögzítő satu
Szögállító tárcsa
Lánctartó
Talplemez
Vágásmélység állító
Láncvezető
Felfogóidom
Láncfeszítést állító csavar
Csiszolókorong
Védőburkolat

A gép kezeléséhez szükséges személyek száma: 1

MŰSZAKI JELLEMZŐK
Tápfeszültség ................................................................................................................~ 230 V/50 Hz
Teljesítményfelvétel ..................................................................................................................... 80 W
Szigetelés ................................................................................................................................... kettős
Névleges üresjárati fordulatszám ................................................................................ 4900 ford./perc
Csiszolókorong (megrendelési szám: 33298K) ...................................................... ø 103/ ø 22/ 2 mm
Az alsó láncvezető szem maximális vastagsága ......................................................................1,3 mm
Súly ..........................................................................................................................................3,28 kg
Az útmutatóban foglalt útmutatások, rajzok és egyéb információk pontossága a kinyomtatás dátumától
függ. A folyamatos termékfejlesztés következtében, a gyártó fenntartja magának azt a jogot, hogy a
termék paramétereit a vásárló előzetes értesítése nélkül is módosíthassa.
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BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
•
•

Ezt a gépet csak 18 évesnél idősebb, a munkára illetve a környezetbiztonsági eljárásokra
kiképzett személy használhatja.
A gépet kezelő személynek a készülék kezelésére való alkalmasságát orvosi bizonyítvánnyal
kell igazolnia.

Mi azt tanácsoljuk, hogy a figyelmeztető címkéket a munkavégzés övezetének jól látható helyein
helyezze el.
•

„Előzze meg a leggyakoribb sérüléseket“ - KÖSZÖRŰGÉPEK

A biztonsági jelképek és az öntapadós biztonsági címkék jelentése:
Ne használjon vízzel vagy habbal
oltó tűzoltókészüléket!

Vigyázat! Elektromos felszerelés!

Ne használja nedves környezetben!

Használat előtt olvassa át az
útmutatót!

Viseljen védősisakot!

Viseljen védőruházatot!

Fennáll az ujjak levágásának veszélye

Használat előtt csukja vissza a védőburkolatot!

Az öntapadós címkéket olyan helyekre helyezze, ahol azok a munkavégzés során és a gép
bekapcsolása előtt jól láthatók.
Általános tudnivalók
• A műanyag zsákok és a csomagolóanyagok veszélyt jelentenek a gyermekekre és az állatokra.
• Győződjön meg arról, hogy ismeri a gépet, illetve annak a kezelését. Legyen tisztában a gép helytelen használatából fakadó veszélyekkel.
• A gépet használó személynek ismernie kell a biztonságos kezelés módját, és a helytelen használat
esetén fennálló veszélyekkel is tisztában kell lennie.
• Mindig rendkívül figyeljen a címkéken feltüntetett biztonsági utasításokra. Ne távolítsa el és ne
rongálja meg őket. Ha a címkék megrongálódtak vagy olvashatatlanná váltak, lépjen kapcsolatba
a forgalmazóval.
• Tartsa tisztán a munkavégzés övezetét. A rendetlen munkaterület balesetek forrása lehet.
• Soha ne dolgozzon szűk helyeken vagy gyengén megvilágított helyiségekben. Bizonyosodjon meg,
hogy a talaj szilárd és stabil, és hogy elegendő mozgástér áll a rendelkezésére. Mindig stabil testtartásban álljon.
• Folyamatosan figyeljen a munkájára, és minden érzékszervét használja. Ha a figyelme lankadni
kezd, ne folytassa a munkát!
• Tartsa tisztán a gépet.
• Tartsa tisztán és zsiradékmentesen a fogantyúkat.
• Gondoskodjon arról, hogy gyermekek, illetéktelen személyek és állatok ne juthassanak a
műhelyébe.
• Soha ne helyezze a kezét vagy a lábát az effektív munkavégzés övezetébe.
• Működésben lévő gépet soha ne hagyjon felügyelet nélkül.
• A gépet csak a tervezett céloknak megfelelően használja.
• Viseljen egyéni védőfelszerelést: védőszemüveg, fülvédő, légzésvédő, biztonsági lábbeli, stb.
• Ne nyúljon ki túl messzire, és mindkét kezét használja.
• Soha ne dolgozzon alkohol vagy más drog hatása alatt.
• Ne használja a gépet, ha szédül vagy gyengének érzi magát.
• A gép bármilyen átalakítása vagy módosítása szigorúan tilos. NE HASZNÁLJA A GÉPET, ha repedést vagy sérülést talál rajta.
• A gép működése közben ne végezzen karbantartást rajta.
• Ha bármilyen szokatlan jelt lát vagy furcsa hangot hall, azonnal állítsa ke a gépet és hagyja abba a
munkát.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Használatuk után mindig távolítsa el a kulcsokat és a csavarhúzókat a berendezésről.
Használat előtt győződjön meg arról, hogy minden csavar biztonságosan meg van húzva.
Rendszeresen végezze a gép karbantartását. Használat előtt bizonyosodjon meg, hogy a gép biztonságos működésre alkalmas állapotban van, és sérülésmentes.
A javításokhoz csak eredeti cserealkatrészeket használjon.
A gyártó által nem engedélyezett tartozékok és szerelvények használata a kezelőszemélyzet sérülését okozhatja.
A munka jellegének megfelelő szerszámot használjon. Ne terhelje túl a gépet és tartozékait. Nehézüzemi igénybevétellel járó munkát ne végezzen az ahhoz szükségesnél kisebb teljesítményű
géppel.
Ne terhelje túl a gépet. A munka volumenét úgy mérje fel, hogy az kényelmes sebességgel elvégezhető
legyen. A gép túlterhelése miatt bekövetkező károk nem tartoznak a jótállás hatálya alá.
Óvja a gépet a szélsőségesen magas hőmérsékletektől és a közvetlen napsugárzástól.
Ez a készülék nem alkalmas nedves körülmények közötti munkavégzésre.
Ha nem használja a gépet, azt olyan száraz és jól elzárt helyen tárolja, ahol a gyermekek nem
férhetnek hozzá.
A gép használata előtt győződjön meg arról, hogy az összes biztonsági elem megfelelően és
hatékonyan működik. Bizonyosodjon meg arról, hogy minden mozgó alkatrész megfelelő és
működőképes állapotban van.
Használat előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a gép egyik alkatrésze sincs elrepedve vagy beragadva.
Győződjön meg, hogy minden alkatrészt előírásszerűen csatlakoztattak és szereltek a gépre. Minden
olyan körülménytől óvakodjon, mely a gép megfelelő működését kedvezőtlenül befolyásolhatná.
Minden sérült alkatrészt és biztonsági elemet meg kell javítani vagy ki kell cserélni, kivéve, ha ez az
útmutató erről másképp nem rendelkezik.

i Összeszerelés
•

A gépet csak akkor használja, ha az az útmutatóban megadott utasításoknak megfelelően, már
teljesen össze van szerelve.

i Elektromos berendezés

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4

Az elektromos készülékek használata közben minden alapvető biztonsági szabályt tartson be, hogy
megelőzhesse a tűz és az áramütés veszélyét, vagy az egyéb kockázatokat. A gép használata előtt
teljes mértékben olvassa át ezt az útmutatót, és minden biztonsági szabályt tartson be.
Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápkábel dugasza a megfelelő fali aljzatba van helyezve.
A villanymotor károsodásának megelőzése végett, a hálózati feszültség meg kell egyezzen a gép
műszaki adatos címkéjén feltüntetett tápfeszültséggel. A túl alacsony tápfeszültség nem elég a motor
meghajtásához.
Mielőtt a hálózati tápkábel dugaszát a fali csatlakozóba dugná, győződjön meg arról, hogy a
főkapcsoló az OFF (kikapcsolt) állásban van. Ha a gépen nincs biztonsági kapcsoló, akkor helyette
biztonsági villát talál rajta. A munka befejezése után húzza ki a tápkábel dugaszát a fali aljzatból.
Az elektromos szerszámokat soha ne hordozza a tápkábelüknél fogva. • A tápkábel dugaszát soha
ne a tápkábel rángatásával húzza ki.
Védje a tápkábelt a magas hőmérsékletektől, az olajoktól és festékhígítóktól, és gondoskodjon arról,
hogy ne lógjon éles sarkok fölött.
Rendszeresen ellenőrizze a tápkábelt. Ha sérült, képzett szakemberrel cseréltesse ki. Rendszeresen vizsgálja meg a hosszabbító kábeleket. A sérült hosszabbító kábelt cseréltesse ki.
Amennyiben hosszabbító kábelt kell használnia, a megfelelő teljesítményűt válassza. A hosszabbító
kábelt csak teljesen lecsévélve használja. Rendszeresen vizsgálja meg a hosszabbító kábeleket.
A sérült kábeleket azonnal javítassa meg vagy cseréltesse ki.
Karbantartás, javítás vagy beállítás előtt kapcsolja ki a főkapcsolót, és húzza ki a hálózati kábel
csatlakozóját a fali aljzatból.
Gondoskodjon arról, hogy a gépet még véletlenül se lehessen bekapcsolni. Ha nem feltétlenül szükséges, ne tartsa közel az ujjait a főkapcsolóhoz.
Ha ezt a gépet munkaasztalra szereli, a felszerelés után oldja ki a biztonsági kapcsolót.
Ne használja a gépet olyan környezetben, ahol robbanásveszélyes anyagot tárolnak vagy használnak (pl. festéküzlet, gyúlékony anyagok raktára, stb.).
Ne használja a gépet nedves környezetben és nedvesen. A gép elektromos rendszerét normál
környezetben történő használatra terveztük, ahol a hőmérséklet +5 és +40 °C között, a relatív páratartalom pedig + 40°C-nál 50% alatt van.
Az elektromos gépeket az előírt gyakorisággal kell ellenőrizni.

i Forgó szerszámok
•

•
•

Mindig alkalmas munkaruhát viseljen (ne viseljen laza öltözéket, nyakkendőt, ékszert, stb.). A hosszú
hajat fel kell hajtani és a fejen hátul fel kell kötözni. Ne viseljen tönkrement biztonsági lábbelit. A
ruhaujjakat fel kell tűrni. A mozgó alkatrészek elkaphatják az Ön testrészeit!
Ne távolítsa el a védőburkolatokat. Bizonyosodjon meg arról, hogy a kezelőszemélyzet védelme
megfelelő.
Munkavégzés közben ne érintse a mozgó alkatrészeket, és ne menjen közel hozzájuk. Tartsa távol
a kezeit a mozgó és forgó gépalkatrészektől.

i Csiszolási műveletek

•

•
•
•

Lassan mozgassa a gépet. Ügyeljen arra, hogy ne gyakoroljon túl nagy nyomást a csiszolókorongra.
Ellenkező esetben a korong megsérülhet, elakadhat, vagy darabokra törhet.
Szerszámcserénél és karbantartásnál tartsa be a biztonsági utasításokat.
Bizonyosodjon meg arról, hogy a munkadarab megfelel az előírt műszaki paramétereknek, és biztonságosan van rögzítve.
A láncot nagyon elővigyázatosan vegye ki a rögzítőeszközből.

i Tűzmegelőzés

•

Ne dolgozzon gyúlékony anyagok közelében.
Használjon egyéni védőfelszerelést: védőkesztyű, védőszemüveg és légzésvédő, stb.

ÖSSZESZERELÉS
•
•

Mielőtt a csomagolóanyagot eldobná, győrződjön meg arról, hogy semmi nem maradt benne. Ha
mégis maradtak benne alkatrészek, vegye ki és szerelje őket a gépre. Az esetleg hiányzó alkatrészek ellenőrzéséhez használja fel az alkatrészlistát és a szerelési rajzot.
Szállítási és biztonsági meggondolásokból a gép részlegesen szétszerelt állapotban érkezik. A gép
teljes összeszereléséhez, kövesse az alábbi lépéseket:
1. Mindenek előtt, a talplemezt helyezze egy olyan egy munkaasztalra vagy munkapadra, melyet biztosan rögzítettek a falra vagy a
talajhoz. A talplemezt rögzítse csavarok segítségével. A talplemez
a munkaasztal felületénél magassabban kell álljon, hogy a lánc
szabadon lóghasson, és hogy Ön hozzáférhessen a lánc megfelelő
feszességét állító, lánctartó kerékhez. A kerék a gép alsó részén
található.
2. Figyelje meg az ábrát és nyomja át a rulírozó lánctartó tengelyen
egészen a talplemezig, majd a kúpos betéttel és a szögállító kerékkel húzza meg. A lánctartót az állítókerékkel és a tartó kívánt szögbe
történő elfordításával lehet állítgatni. Ezt követően csatlakoztassa a
meghajtó egységet a csiszolókerékhez.

A GÉP KEZELÉSE
Láncélezési folyamat
A jól megélezett lánc könnyen, a fűrész rányomása nélkül elvágja a fát, és ilyenkor nagy faforgácsok
keletkeznek. Amint a lánc kopni kezd (még ha csak egy vagy két foga), azt fogja észlelni, hogy egyre
nagyobb nyomást kell gyakorolnia a láncra, és hogy egyre több fűrészpor és egyre kevesebb nagyméretű faforgács keletkezik.
Ha a lánc már rányomás nélkül nem vág, azonnal meg kell éleznie.
Mielőtt a lánc megélezésébe fogna, bzonyosdjon meg, hogy azon nincsenek olyan károsodások, mint
például:
• meghajlott vagy kopott láncszemek
• eltört fogak
• meglazult vagy károsodott szegecsek
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Ha a lánc károsodott, azt egy illetékes szervízközpontban javíttassa meg vagy cseréltesse ki.
Gondoskodjon arról, hogy a lánc fogai a lehető legélesebbre legyenek megfenve. Ezzel a vibráció a
minimálisra csökken és a vágási folyamat pontossá válik.
A kopott vagy kő által megrongált fogak (lásd a 4. ábrát) egyenetlen vagy pontatlan vágáshoz, és a fog
elülső részének fokozottabb kopását eredményezik. Ezért a láncot rendszeresen ellenőrizze, és ha
szükséges, élezze meg.

HIBÁS

HELYES

Vágófog
A vágásmélységet korlátozó eszközt kézzel kell beállítani.
Bizonyosodjon meg, hogy a vágásmélységet korlátozó eszközök
ugyanarra a mélységre vannak állítva.
Vágási szög
Bizonyosodjon meg, hogy az összes vágófog egyforma vágószögben van
megélezve. Az élezési folyamat során ellenőrizze a fog vágási szögét. A vágási folyamat során fellépő rezgés miatt a vágásszög módosulhat.
A fog vágásszöge
Élesítés
1. Helyezze a láncot a láncvezető horonyba (lásd az ábrát). Emelje
fel a vágásmélységet vezérlő párkányt, és lazítsa meg a láncfeszességet vezérlő kereket. Helyezze a láncot a két kis lemez
közé, és rögzítse a feszességvezérlő kerék meghúzásával.
Leírás:
1 – Állítókar
2 – Lemezek
3 – Rögzítő csavar
2. Lazítsa meg a talplemez alsó részén található kereket, hogy a lánctartó szabadon mozoghasson. Állítsa a lánctartót a lánc gyártója által
megkövetelt szögbe. Élezési szög (fokokban)
Ezt a tartó tárcsájáról lehet leolvasni.
Leírás:
1 - Szögállító tárcsa
2 - Állítócsavar
3 - Láncvezető
A legismertebb vágóláncok vágófogának a dőlésszöge 25º, 30º vagy 35º-ra van állítva. Ha egy új
láncot vásárol, a vágófog dőlésszögét általában feltüntetik a csomagoláson. Ha a csomagoláson nem
jelenik meg a vágófog dőlésszöge, ezt általában a fogra pillantva is eltalálhatja. A vágófog dőlészögét
méréssel is megállapíthatja. Jól húzza meg a láncfeszesség tartóját vezérlő kereket, hogy az élezési
folyamat közben az ne mozdulhasson meg.
3. Ezt követően állítsa a megélezendő fogat a csiszolókorong alá. Bizonyosodjon meg, hogy a gép
továbbra is kikapcsolt állapotban van. Ennek érdekében először a csiszolókorongon kell állítgasson,
hogy az kövesse a fog kanyarulatát.

1- Finom beállításra szolgáló csavar
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4. Engedje le a vágásmélységet szabályozó párkányt, és a finom állításra szolgáló csavar segítségével
lassan mozgassa előre a fogat, egészen addig, amíg a csiszolókorong alsó része hozzáér a fog
vágóéléhez. Lásd az alábbi ábrát.
1 - Csiszolókorong

5. A láncfeszességet állító kerék meghúzásával rögzítse ebben a helyzetben a láncot. Bizonyosodjon
meg, hogy a lánc pozíciója (a két kis lemez között) nem módosul a kerék meghúzása után.

1 – A lánc meghúzása

6. Ezt követően a mélységkorlátozó csavar segítségével beállíthatja a
maximális vágás-/élezési mélységet. A maximális vágásmélységet
legelőször a legkopottabb fognál állítsa be. A gép az összes többi
fogat ezzel a vágásmélységgel fogja megélezni. Ugyanannál a láncnál az egyszer már beállított vágásmélységen a többi fog esetében se
változtasson.
1 – A vágás-/élezési mélységet korlátozó csavar
7. Az egymást követő fogak dőlésszöge mindig ellentétes egymással. Ebből kifolyólag Ön először
mindig az egyazon irányba döntött fogak megélezését kell végrehajtsa, majd azután kell rátérjen a
szög átállítására, hogy az ellenkező irányba döntött fogakat is ugyanazzal a dőlésszöggel élezhesse
meg. Gondoskodjon arról, hogy az összes fogat a lehető legegyenletesebbre fenje. Soha ne próbálkozzon az összekötő láncszemek megélezésével. Mindig csak a fogat élezze.

i

Fontos: Sérülésveszély! A lánctartót csak akkor forgassa el, ha a kerék nem mozog. Mielőtt
a következő foghoz lépne, mindig kapcsolja ki a gépet és várja meg, amíg a csiszolókorong teljesen
leáll.
Az összes fogat egyenletesen kell megfenni. Az egyenetlen fenés a munkavégzés során a fűrész
oldalra csúszását okozhatja, ami rossz vagy egyenetlen vágáshoz vezethet.

Egyenetlenül fent fog HELYTELEN.
A mélységkorlátozó eszköz beállításához mi a következő ábrán láthatóval megegyező eszköz használatát javasoljuk.
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KARBANTARTÁS
•
•
•
•
•
•
•
•

Tartsa tisztán a gépet. A szennyeződés behatolhat a gép belsejébe és károsodást okozhat.
Ne tisztítsa agresszív tisztítószerekkel vagy festékhígítóval a gépet.
A műanyag részeket langyos vízbe áztatott ronggyal tisztítsa.
A fémfelületeket paraffinolajba mártott ronggyal tisztítsa és kenje.
Ha nem használja a gépet, zsírozza le, majd a korrózió megelőzése végett száraz helyen tárolja.
A karbantartásokat és javításokat csak kihúzott hálózati csatlakozó dugasszal végezze.
A karbantartási munkákat szakképzett technikus kell végrehajtsa.
A javításokhoz csak eredeti cserealkatrészeket használjon.
Az érvényben lévő jogi előírások szerint a szénkefék és a csiszolókorongok kopó alkatrészeknek számítanak, és azokra a jótállás nem terjed ki.
A gép használatának részletes ismertetését ez az útmutató nem tartalmazza, mert a gyártó/
forgalmazó feltételezi, hogy a felhasználónak már van tapasztalata az ehhez hasonló munkákban. Továbbá, az alkalmazandó jog ezt a gépet szabadon árusítható és mindennapi használatú
eszközként tartja nyilván. Ha a felhasználó nem ismeri a gép használatát, azt javasoljuk, hogy
bővebb tájékoztatásért forduljon a Munkabiztonsági Osztályhoz.

Kenés
Megfelelő zsírral, rendszeresen kenje a munkavégző felületeket.

LESELEJTEZÉS
Ha a gép működési élettartamának végére ért, azt a hatályos szabályoknak és rendelkezéseknek
megfelelően kell leselejtezni. Az Ön gépe fém- és műanyag alkatrészekből áll, amelyek szétválogatásuk után újrahasznosíthatók.
1. Szerelje szét a gép minden részét.
2. Az alkatrészeket anyaguk szerint válassza szét (pl. fém, gumi, műanyag, stb.).
További feldolgozás céljából, a szétválogatott alkatrészeket juttassa el a legközelebbi újrahasznosító
központba.
3. Elektromos hulladék (használt elektromos szerszámok, villanymotorok, töltőkészülék, elektronikai
alkatrészek, akkumulátorok, elemek, stb.).
Tisztelt Vásárló! Az elektromos hulladék kezelésére vonatkozó 185/2001-es regionális törvény szerint,
az elektromos hulladék veszélyes hulladéknak minősül.
Az elektromos hulladékot tilos a szokványos háztartási szemét közé keverni.
Használt elektromos készülékét a legközelebbi újrahasznosítási központba is eljuttathatja. Az újrahasznosító központok címét az Ön polgármesteri hivatalától tudhatja meg, vagy az interneten találhatja
meg.

VIGYÁZAT
Ha a gép elromlik, küldje vissza a forgalmazóhoz egy gyors javításra. Kérjük, mellékelje hozzá a hiba
rövid leírását. Ezzel megkönnyíti a javítást. Ha a gépre még érvényes a jótállás, a csomaghoz mellékelje a garanciakártyát és a vásárlási bizonylatot. A jótállási időszak letelte után a gépet speciális áron
javítjuk meg.
A szállítás közbeni rongálódás megelőzése érdekében a gépet jól csomagolja be vagy használja fel az
eredeti csomagolóanyagot. A szállítás folyamán bekövetkező és a gép helytelen csomagolásából adódó
károkért nem vállalunk felelősséget. Ha ez ügyben panaszt emel a fuvarozónál, kártérítési igényének
elbírálásánál a csomagolás szintje és módja jelentős szerepet játszik.
Megjegyzés: A jelen útmutatóban található képek és tartalom kissé eltérhet a valódi terméktől és a tartozékaitól. Ez folyamatos termékfejlesztésünk következménye. Az ilyen kis eltérések nem befolyásolják
a termék működését.
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Az érvényes szabályoknak és előírásoknak megfelelően, a felhasználó köteles tesztelni és átvizsgálni
a gép elektromos részét. Átvizsgálási jelentés:

DÁTUM

ÁTVIZSGÁLÁSI JELENTÉS

ÁTVIZSGÁLÁST
VÉGZŐ SZERELŐ
SZÁM/ ALÁÍRÁS

9

RÉSZLETES ALKATRÉSZRAJZ
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RÉSZLETES ALKATRÉSZRAJZ
Pozíció

Név

Pozíció

Név

1

Fogantyú

21

Csavar

2

Csiszolókorong Megrendelési
szám: 33298K

22

Csavar

3

Védőburkolat

23

Szíjtárcsa

4

Rögzítőanya

24

Hajtószíj

5

Lánctartó

25

Keréktartó

26

Tengely

6

Golyóscsapágy

7

Állító és vezérlő kerék

27

Csavar

8

Középső kerék

28

Anya

9

Láncfeszességet állító kerék

29

Nyomókerekek

10

Talplemez

30

Megvezető

11

Anya

31

Állító és vezérlő kerék

12

Alátét

32

Anya

13

Anya

33

Csavar

14

Csiszolási mélységet korlátozó
csavar

34

Anya

15

Burkolat

35

Rugó

16

Motor

36

Csavar

17

Illesztés

37

Élezési mélységet állító betét

18

Tartóidom

38

Alátét

19

A motor hátsó burkolata

39

Anya

20

Anya

40

Felfogóidom
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GARANCIAKÁRTYA
1. A KH Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás
dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához mellékelni kell a vásárlást igazoló bizonylatot vagy számlát). Az egyéb közvetlen vagy
közvetett személyi sérülések vagy anyagi károk nem tartoznak a jótállás hatálya alá.
2. A jótállás nem terjed ki a szakszerűtlen kezelésből, a gép túlterheléséből, az útmutatóban lefektetett
útmutatások be nem tartásából, az engedélyezetlen tartozékok használatából, az illetéktelen javításból, a normál kopásból és elhasználódásból, valamint a szállítás közbeni károsodásokból eredő
hibákra. A jótállás a következő tartozékokra sem terjed ki: motor, szénkefék, tömítések, forró levegővel működő alkatrészek, és a rendszeres cserét igénylő alkatrészek
3. Amennyiben a javítás nem esik a jótállás hatálya alá, annak minden költségét (beleértve magát a
javítást, a javítóműhelybe illetve az onnan történő elszállítást) a vásárlónak kell fedeznie, az érvényes
árlista szerint. Lásd a www.
4. Jótállási igény bejelentésénél fel kell mutatnia a garanciakártyát, bizonyítania kell a vásárlás dátumát,
meg kell adnia a gép sorozatszámát, szükség lesz továbbá az értékesítő cég pecsétjére, az eladó
személy aláírására, valamint a vásárlási bizonylatra.
5. A jótállási igényt vagy a gépet értékesítő forgalmazó üzletében kell bejelenteni, vagy postán kell elküldeni egy javítóközpontba. Az értékesítő cégnek kell kitöltenie a garanciakártyát (vásárlás dátuma,
sorozatszám, céges pecsét és aláírás). Mindezeket az adatokat a vásárláskor kell rögzíteni.
6. A jótállási időszak annyival meghosszabbodik, amennyi ideig a gép a javítóközpontban volt. Ha a
javítás vagy a hiba nem esik a jótállás hatálya alá, minden javítási és szállítási költséget a gép
tulajdonosának kell fedeznie.
Azt javasoljuk, hogy a gépet az eredeti csomagolásában küldje el. Kérjük, a csomagoláshoz a hiba
rövid leírását is mellékelje.
7. Mielőtt javítani küldené, a szerszámot alaposan tisztítsa meg. Ha a javítani küldött gép piszkos, megtörténhet, hogy a javítóműhely visszautasítja azt, vagy tisztítási díjat számít fel.
SZERVÍZ
Logistic centre Klecany (Klecany Logisztikai Központ)
Topolová 483
250 67 Klecany
Igénybejelentési osztály telefonszáma:

266 190 156

Mobiltelefon: 603 414 975

266 190 111

O2

601 218 255

260 190 100

Vodafone:

608 227 255

Fax:
http://www.KHnet.cz
E-mail:servis@KHnet.cz

Termék:
LÁNCFŰRÉSZT ÉLEZŐ GÉP
Típus:
33298
Sorozatszám (terméksorozat):
Gyártási dátum:
A javítóműhely megjegyzései:
Eladási dátum, pecsét, aláírás:

Helyesen kitöltött garanciakártya vagy a termék típusát is feltüntető vásárlási bizonylat (számla,
vásárlási nyugta) hiányában, a jótállási igényt nem fogadjuk el.
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