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HIVATALOS SZERVIZ JÓTÁLLÁSI IRÁNYELVEK - 
ELEKTROMOS SZERSZÁMOK
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JÓTÁLLÁSI ELLENŐRZŐLISTA

Rendelkezésre áll az eredeti vásárlási bizonylat? IGEN NEM

Érvényes még a szerszámra a jótállás? IGEN NEM

Rendelkezik a szerszám CE-jelöléssel? IGEN NEM

Korábban javították a szerszámot?
Eredeti STANLEY FATMAX alkatrészeket használtak ekkor?

IGEN NEM

A szerszámot az eredeti vásárlási bizonylattal hozták vissza? IGEN NEM

Minden alkatrész kora megegyezik? (pl.: akkumulátorok, töltők stb...) IGEN NEM

A kárt anyaghiba vagy a kivitelezés módja okozta? IGEN NEM

Látni a szerszámon túlzott kopás vagy helytelen használat nyomát? IGEN NEM

Látni a szerszámon külső hatások vagy idegen testek okozta    
károkat?

IGEN NEM

Milyen típusú jótállás érvényes a szerszámra? 1 ÉV 3 ÉV

Ha jótállásos javításról van szó, a 2. vagy a 3. évben, akkor van 
érvényes kiterjesztett jótállási tanúsítvány? *

IGEN NEM

Ha a szerszámon jótállásos javítást szeretne végeztetni, akkor az ellenőrzőlistának egyeznie kell a fent 
sárgával kiemelt cellákkal.

*3 Years – requires a valid extended warranty certificate.
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Bemutatás

Ez a dokumentum referenciaként szolgál a Hivatalos Szervizek számára, hogy segítsen a kopott, az 
elhasználódott és a hibás alkatrészekre vonatkozó garancia kifizetések tekintetében. Ezek mindössze 
iránymutatások, nem terjednek ki minden hibatípusra.

A Garancia jóváhagyásáról a Hivatalos Szerviz dönt, azonban vitás esetekben a végső döntés a helyi 
szervizmenedzser feladata. 

Amennyiben a vállalat tulajdonában lévő javító központba küldik a szerszámot, akkor gondoskodni 
kell a megfelelő csomagolásról. Jogunk van visszautasítani a garanciális igényeket, ha a termék/
csomagolás sérülten érkezik javító központunkba a nem megfelelő csomagolás miatt.

JÓTÁLLÁSI IRÁNYELVEK HIVATALOS SZERVIZ SZÁMÁRA

A meghibásodás konkrét okaira vonatkozó példák és kategóriák a következők:

Anyaghiba vagy gyártási hiba
Garanciális

Garancia regisztráció – A szerszámot a vásárlástól számított négy héten belül regisztrálni kell a 3 évre 
kiterjedő STANLEY FATMAX jótállás érvényesítéséhez. A regisztráció és a regisztrációs tanúsítvány hiányában 
csak 1 éves jótállás lesz érvényes a szerszámra.

Dátumkóddal biztosítható a megfelelő szerszám regisztrációja, ha a szerszámot eredetileg vásárolták. Ez a 
vásárlási bizonylattal kapcsolatos viták esetén is szükséges lehet, mert a dátumkód jelzi a szerszám gyártási 
dátumát. Minden termék (beleértve a szerszámokat és tartozékokat) rendelkezik dátumkóddal. Minden 
garanciaigény esetén meg kell jelölni a dátumkódot. A dátumkód 8 karakterből áll.

A dátumkódok az egység külső részén bárhol lehetnek. A szerszámon lévő dátumkódnak egyeznie kell azokkal 
az információkkal, amik a Garanciaigazoláson szerepelnek bármely igény esetére a 3 évig érvényes Garancia 
kapcsán.

Példák dátumkódra:

2017 27-C9 2016 42-BM

2016 51-BM 2017 27-C9

A szerszám elhasználódása vagy nem rendeltetésszerű használata
Nem garanciális



www.STANLEYTOOLS.eu

0

STANLEYMI A

GARANCIA-
IRÁNYELVE?

FATMAX

EGYÉVI TELJES JÓTÁLLÁS*

Ha a STANLEY FATMAX termék anyaghiba vagy a 
kivitelezés módja miatt meghibásodik, az eladás 
dátumától számított 12 hónapig a STANLEY Europe 
garanciát vállal a hibás alkatrészek vagy – saját 
belátása szerint – az egész termék díjmentes cseréjére, 
feltéve hogy:

• A terméket a rendelkezésre bocsátott
utasításoknak megfelelően használták, és nem
észlelhetőek rajta helytelen használat, túlzott erő,
terhelés vagy mechanikai hatás nyomai.

• A terméken csak a természetes kopás és
elhasználódás jelei észlelhetők.

• Javítását illetéktelen személy nem kísérelte meg.
• A vásárlás ténye bizonyított.
• A STANLEY terméket eredeti alkatrészeivel együtt

juttatják vissza.

Ez a garancia nem terjed ki fogyóeszközökre és nem 
zárja ki a felhasználó kötelességét a termék szükség 
esetén történő karbantartására vagy kalibrálására 
vonatkozóan.

Ha ilyen igénye van, lépjen kapcsolatba kereskedőjével 
vagy keresse ki a STANLEY  katalógusból az Önhöz 
legközelebbi megbízott STANLEY viszonteladót, illetve 
vegye fel a kapcsolatot a helyi STANLEY képviselettel 
a csomagoláson vagy a kézikönyvben megadott 
elérhetőségen. A hivatalos STANLEY viszonteladók 
listáját, illetve az eladás utáni szolgáltatásaink részletes 
ismertetését a következő oldalon találja: www.
STANLEY.eu.

* A legtöbb STANLEY Fatmax elektromos szerszámra
3 éves garancia érvényes, ha a terméket online
regisztrálják a vásárlástól számított 4 héten belül.

3 ÉVES KITERJESZTETT GARANCIA**

Regisztrálja STANLEY FatMax elektromos szerszámát 
a vásárlástól számított 4 héten belül és igényeljen 
további 2 éves garanciát.  Amennyiben regisztrálja 
elektromos szerszámát, akkor abban a valószínűtlen 
esetben, amikor elektromos szerszáma anyaghiba vagy 
a kivitelezés módja miatt meghibásodik, a STANLEY 
garanciát vállal a hibás alkatrészek vagy – saját 
belátása szerint – az egész termék díjmentes cseréjére.

Mi kell ehhez?

• A regisztrálni kívánt szerszám
• A vásárlási bizonylat
• Bejelentkezés vagy regisztráció a MySTANLEY

felületen
• A szerszám adatainak megadása
• Több termék regisztrációjához egyszerűen

csak kattintson az „új termék regisztrációja”
lehetőségre

A STANLEY Europe elhivatott a termékei 
iránt, ezért a termék felhasználóinak 
kiemelkedő garanciális feltételeket kínál. 
Ez a garancia határozat csak kiegészíti 
és semmi esetre sem befolyásolja 
hátrányosan az Ön szerződésben rögzített 
vagy törvényes jogait. A garancia az 
Európai Unió tagállamai területén, 
valamint az Európai Szabadkereskedelmi 
Társulás (EFTA) területén érvényes.
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A garanciaigény kiértékelése előtt be kell szerezni a vásárlási bizonylatot. Azokra a termékekre, amiket nem az 
Európai Unió tagállamaiban, illetve nem az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) területén vásároltak 
és nem rendelkeznek CE-jelöléssel, nem érvényes a STANLEY Garancia. A STANLEY terméken szerepelni kell a 
CE-jelölésnek az alábbiak szerint:

A CE-jelölés egy jogi követelmény azokra a termékekre vonatkozóan, melyek használatát egy vagy több 
Európai Irányelv meghatározza. A STANLEY termékek esetében azt jelzi, hogy a STANLEY  ellenőrizte, hogy a 
termék megfelel-e a vonatkozó irányelvek követelményeinek*.

* Kivéve a lézereket és a pneumatikus termékeket, ezek a termékek nem igényelnek CE-jelölést.

MI A STANLEY FATMAX GARANCIA-IRÁNYELVE?

Feltételek  

Abban a valószínűtlen esetben, amikor elektromos szerszáma a vásárlástól számított 3 éven belül anyaghiba vagy a 
kivitelezés módja miatt meghibásodik, a STANLEY garanciát vállal a hibás alkatrészek vagy – saját belátása szerint – az 
egész termék díjmentes cseréjére, feltéve, hogy: 

• A terméket a vásárlástól számított 4 héten belül regisztrálták a www.STANLEY.eu/3 oldalon.
• A terméket nem használták rendeltetésellenesen; azt a használati útmutatónak megfelelően használták.
• A terméken csak a természetes kopás és elhasználódás jelei észlelhetők.
• Javítását illetéktelen személy nem kísérelte meg.
• A terméket eredeti alkatrészeivel együtt juttatják vissza.
• A termék rendelkezik CE-jelöléssel.
• Be tudják mutatni a vásárlási bizonylatot és a megfelelő kiterjesztett garanciaigazolást, amikor a szerszámot

javításra viszik.
• Ez a garancia nem terjed ki fogyóeszközökre és nem zárja ki a felhasználó kötelességét a termék szükség esetén

történő karbantartására vagy kalibrálására vonatkozóan.
• A 3 éves garancia nem vonatkozik az akkumulátorokra és töltőkre.

Amennyiben nem regisztrálta termékét a vásárlástól számított 4 héten belül, akkor se aggódjon! Így is érvényes lesz a 
standard 1 éves garancia, ami azt jelenti, hogy abban a valószínűtlen esetben, amikor elektromos szerszáma a vásárlástól 
számított 1 éven belül anyaghiba vagy a kivitelezés módja miatt meghibásodik, a STANLEY garanciát vállal a hibás 
alkatrészek vagy – saját belátása szerint – az egész termék díjmentes cseréjére, feltéve, hogy:

• A terméket nem használták rendeltetésellenesen; azt a használati útmutatónak megfelelően használták.
• A terméken csak a természetes kopás és elhasználódás jelei észlelhetők.
• Javítását illetéktelen személy nem kísérelte meg.
• A terméket eredeti alkatrészeivel együtt juttatják vissza.
• A termék rendelkezik CE-jelöléssel.
• Be tudják mutatni a vásárlási bizonylatot, amikor a szerszámot javításra viszik.
• Ez a garancia nem terjed ki fogyóeszközökre és nem zárja ki a felhasználó kötelességét a termék szükség esetén

történő karbantartására vagy kalibrálására vonatkozóan.

Igény értékelése – Első lépések
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A GARANCIAIRÁNYELV ÉRTELMEZÉSE

A Garancia fő szempontjai:
• Ha a termék anyaghiba vagy gyártási rendellenesség miatt meghibásodik, akkor a STANLEY a

vásárlás dátumától számított 12 hónapig díjtalanul megjavítja.
• Ez a garancia nem terjed ki a túlzott elhasználódás és a nem rendeltetés szerinti használat okozta

meghibásodásokra.
• A garancia nem érvényes, ha illetéktelen személyek javítást próbáltak végezni.
• Anyaghiba vagy a kivitelezés módja.

A STANLEY a legmagasabb szintű minőségi szabványokat alkalmazza beszállítóival és a gyártási 
folyamatok tekintetében, ezen felül minden terméket tesztelnek, mielőtt kikerülne a gyárból. 
Azonban ritkán előfordul termékhiba. 

Amennyiben megfelelően bizonyított, hogy a termék meghibásodását az alábbiak valamelyike okozta:

a) A gyártó által nem megfelelően végzett összeszerelés,

b) A gyártó egy vagy több termékkomponens gyártását a specifikációs határértékek kialakítása érdekében
végezte, akkor a STANLEY által vállalat garancia kiterjed a termék ilyen jellegű meghibásodásának díjmentes
javítására.

Az alábbi példák esetében a garancia nem érvényes:

Túlzott használat okozta sérülésRepedt alaplemez
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A GARANCIAIRÁNYELV ÉRTELMEZÉSE

Elhasználódás

A STANLEY FATMAX garancia nem érvényes „Túlzottan elhasználódott” komponensekre. Az „Elhasználódás” 
a termék használati óráinak számára és a használati környezetre utal. Az Elhasználódás mértékét minden 
termék esetében a Hivatalos Szerviz határozza meg.

Az alábbi példák esetében a garancia nem érvényes:

Sérült rugók Kopott szegprofil

Sérült és kopott ütközésmérő Túlzott használat, a karbantartás hiánya

A termékeinken lévő „Elhasználódás” című 
közleményben szereplő alkatrészek mellett az alábbi 
alkatrészekre csak akkor vonatkozik a garancia, ha 
gyártásuk közben hibát észlelnek, melyről Hivatalos 
Szervizként Önöknek kell dönteniük:

• Kefék

• Gyorstokmányok

• Markolók

• Kábelkészletek (megjegyzés: a sérült kábelek
befolyásolják a szerszám biztonságosságát és
teljesítményét és a garancia megtagadását
idézhetik elő)

Az alábbiakban felsoroljuk példaként azokat az 
alkatrészeket, amik Elhasználódhatnak és ezért a 
garancia nem vonatkozik rájuk, ha a termék túlzott 
használata következett be azzal az alkalmazással és 
környezettel összefüggésben, amire tervezték:

• Armatúra kommutátorok
• Csapágyak
• Kapcsolók
• Veret darabok és dugattyúk
• Tengelykapcsolók
• Visszahúzó rugó
• Általánosságban minden más alkatrész, ami

egymásra hat
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A GARANCIAIRÁNYELV ÉRTELMEZÉSE

A szerszám nem rendeltetésszerű használata

Példák a szerszám nem rendeltetésszerű használatára:

• Túlzott behatás vagy leesés

• Idegen tárgyak, pl.: szegek, csavarok, homok 
stb.

• A nem megfelelő szerszám használata a 
feladathoz

• A szerszámon végzett bárminemű módosítás

• Huzamosabb ideig van kitéve a környezeti 
hatásoknak

• A szerszám nem megfelelő feszültség alá

helyezése

• Nem megfelelő tartozékok vagy akkumulátorok
használata

• Az ajánlott szervizelés hiánya (különösen
ütőművek esetében)

• Nem megfelelő kenőanyag használata (az
elektromos szerszám nem igényel további
kenést, ne kenje meg, mert a belső alkatrészek
károsodhatnak)

Illetéktelen személy által megkísérelt szervizelés

A Garanciaidőszak alatt semmilyen körülmények között sem próbálkozhat meg az ügyfél a saját szerszámának 
szervizelésével. Bármely ilyen jellegű kísérlet érvényteleníti a Garanciát az érintett szerszám esetében. Garanciális javítást 
kizárólag Hivatalos STANLEY FATMAX Szerviz végezhet.

Általános irányelvek

• Kérje el a vásárlási bizonylatot. Győződjön meg róla, hogy az érintett dokumentum érvényes, a vásárlás
időpontjában bocsájtották ki és a szerszámra még érvényes a garancia.

• Néhány országban Garanciajegyet kell kitölteni és azt mellékelni kell a garanciális, visszaküldött szerszám mellé.

• A termék használata a felhasználói kézikönyvnek megfelelően kell történjen.

• Minden Garanciaigény esetén fel kell tüntetni az ügyfél nevét és címét.

• A garanciális szervizelés nem hosszabbítja meg és nem újítja meg a szerszámra érvényes Garanciaidőszakot.

• Kizárólag eredeti STANLEY FATMAX pótalkatrészeket szabad használni.

• Ne vegyen át olyan terméket, amit nem eredeti STANLEY FATMAX komponensekkel javítottak meg, ideértve a nem
eredeti akkumulátorokat is.

• Ne vegyen át olyan garanciális szerszámot, amit helytelenül használtak, leejtettek vagy sérült.

• Promóciós készlet részeként eladott árucikkek (például ruházat vagy elektromos cikkek) esetében kérjen segítséget a
helyi szervizmenedzsertől.

Szállítás

• Annak érdekében, hogy a termék a szállítás során biztonságban legyen, a készletdobozzal, eredeti csomagolásában
kell visszaküldeni javításra.

A szerszám nem megfelelő javítása Víz okozta károsodás
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AKKUMULÁTOROK – ÁLTALÁNOS KEZELÉS*

Ahhoz, hogy egy akkumulátor maximális élettartama biztosítva legyen, vannak olyan bevált gyakorlatok, amelyeket 
általános útmutatóként követni kell.

Ellenőrizze, hogy a felhasználó betartotta-e a következő irányelveket:

1. Az akkumulátor teljesítménye akkor lesz optimális, ha szobahőmérsékleten töltik fel. 4°C alatt és 40 °C felett nem 
szabad tölteni, mert ilyenkor az akkumulátor nem tölt fel teljesen és véglegesen megrongálódhat.

2. Ha az akkumulátor forró, akkor a felhasználónak legalább 2 órán át félre kell tennie, hogy újra lehűljön 
szobahőmérsékletűre.

3. A felhasználónak nem szabad megpróbálnia lemeríteni az akkumulátort, ha az már nem azzal a teljesítménnyel és 
nyomatékkal működik, ami az adott munkavégzéshez szükséges. Ez végleges károsodást okozhat, aminek 
következtében az akkumulátor nem fog teljesen feltölteni.  A felhasználónak nem szabad a kioldót a szerszámra 
ragasztania az akkumulátor lemerítése érdekében.

4. Az akkumulátort hideg, száraz helyen kell tárolni. Ha a hőmérséklet meghaladja a 49°C-ot, akkor az csökkentheti 
az akkumulátor élettartamát.

5. Időközönként a felhasználónak éjszaka fel kell töltenie az akkumulátort, hogy teljes mértékben kihasználja a 3 
fokozatú töltőrendszert az optimális futásidő és akkumulátor-élettartam érdekében.

6. Az akkumulátor pólussaruit a tárolósapkákkal kell védeni, ha az akkumulátort nem használják (vigyázat: ne hagyja, 
hogy a laza fém alkatrészek a készletdobozban közel legyenek az akkumulátor pólussaruihoz).

7. Kerülni kell az akkumulátorretesz helytelen használatát és túlzott szennyeződését, mert ezek befolyásolhatják az 
akkumulátor szerszámba való reteszelését.

8. A gép túlterhelése következtében az akkumulátor lemerülhet, ami az akkumulátorcellák károsodását idézheti elő.
9. Az akkumulátort nem szabad a töltőbe helyezve tárolni.
10. Az akkumulátort a tárolás során nem érheti közvetlen napfény.

Ahol kimutatható, hogy ezeket az irányelveket nem tartották be, a garancia nem terjed ki az akkumulátor sérüléséből és 
teljesítményének csökkenéséből származó károkra.

A garanciálisan átvett akkumulátorokat az összes 
tartozékkal együtt kell a Kirendeltséghez eljuttatni 
(szerszám, töltő és eredeti akkumulátorok).

Akkumulátorok - A berendezés
Az akkumulátorok tesztelését a STANLEY FATMAX 
akkumulátor-tesztelővel kell elvégezni, ami a STANLEY 
vállalattól szerezhető be. Garanciális akkumulátorcserét 
kizárólag a STANLEY jóváhagyási eljárását és 
tesztberendezését használó kirendeltség végezhet. Kérjük, 
a további részletekért vegye fel a kapcsolatot a helyi 
szervizmenedzserrel.

Vadonatúj fúróval elromlott töltőt juttatnak vissza Sérült akkumulátor

A STANLEY FATMAX által javasolt akkumulátor-
tesztelő
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AKKUMULÁTOR-TESZTELÉSI FOLYAMAT

Az ügyfél elviszi az akkumulátort a 
kirendeltségbe.

A kirendeltség képviselője elkéri a 
töltőt és a szerszámot, ha azt az 

ügyfél magától nem adja át.

A kirendeltség képviselője ellenőrzi 
az akkumulátor állapotát, illetve a 

vásárlási bizonylatot.
Tegye az ügyfél által 

hozott akkumulátort 2 
percre a töltőre. Azt jelzi a 
LED-fény, hogy „Cseréljen 

akkumulátort!”?

Az akkumulátor megfelel 
a garanciára vonatkozó 

kritériumoknak?

A JÓTÁLLÁS NEM ÉRVÉNYES, 
ADJA VISSZA AZ ÜGYFÉLNEK

CSERÉLJE KI AZ 
AKKUMULÁTORT

NINCS PROBLÉMA, ADJA 
VISSZA AZ ÜGYFÉLNEK

Ha a LED „Meleg/hideg 
késleltetés”-t jelez – 

akkor várja meg, amíg 
az akkumulátor eléri a 

szobahőmérsékletet, majd 
próbálja újra.

Helyezze az akkumulátort a 
szerszámba, majd futtassa a 
funkcionális tesztet (szükség 

esetén töltse 5 percig). A 
működő szerszám is jelezhet 

problémát.

Csatlakoztassa az akkumulátort 
és a szerszámot a motoros 

tesztelőhöz. Ellenőrizze, hogy 
stabil-e a feszültség és nincs-e 
terhelési áram. Próbálja ki az 

összes fokozatot és irányt.

Minden megfelel az 
előírásoknak?

Az ügyfél panaszkodott nem 
megfelelő futási időről?

FIGYELMEZTETÉS!
Soha ne használja a STANLEY FATMAX 
tesztelőegységet a STANLEY FATMAX     
Li-ion akkumulátor töltéséhez.

Mindig az ajánlott STANLEY töltő 
használja.

AZ AKKUMULÁTOR MŰSZAKI 
PARAMÉTEREI

AZ AKKUMULÁTOR 
NÉVLEGES 

KAPACITÁSA

MIN. AH
KÖVETELMÉNY

1.3AH 0.90Ah
1.5AH 1.00Ah
2.0Ah 1.40Ah
4.0Ah 2.80Ah

VEGYI 
ÖSZETÉTEL

AKKUMULÁTOR-
FESZÜLTSÉG # CELLÁK

LI-Ion
10.8V 3
14.4V 4
18V 5

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Ellenőrizze, hogy ugyanez 
tapasztalható-e a 

kirendeltségi töltővel. 
Ugyanaz a probléma?

Töltse fel teljesen az 
akkumulátort.

Futtassa a 
cellaellenőrző 

programot és a 
kapacitási tesztet a 

STANLEY által javasolt 
akkumulátor-tesztelőn.

Nem
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AZ AKKUMULÁTORRAL KAPCSOLATOS, GYAKORI KÉRDÉSEK

K: Hogyan történik az akkumulátorok 
meghibásodása?

V: Az akkucsomagok idős korukban meglehetősen 
gyakran elgyengülnek. Kapacitásuk olyan mértékben 
romlik, hogy az akkucsomag egy töltéssel nem képes 
hasznos üzemidőn keresztül működni. Egyéb hibák: az 
akkumulátor túlmelegedése, rövidzárlata és hirtelen 
mechanikai behatástól származó károsodása.

K: Mit tehetek annak érdekében, hogy az 
akkumulátoraim a lehető leghosszabb ideig 
maradjanak erejük teljében?

V: Az akkumulátorok teljesítménye használatuk 
kezdeti időszaka után csökken. Ez természetes, és 
minden gyártó minden akkumulátorára jellemző. 
Van viszont néhány módja annak, hogy lassítsuk az 
akkumulátor teljesítményének romlását.

•  Ne terhelje túl a szerszámot.

• Amikor néhány hónapig nem szándékozik
használni az akkumulátorait, száraz, 4 és 20ºC
hőmérsékletű helyen tárolja őket.

A Li-ion akkumulátorokat mindig teljesen feltöltött 
állapotban kell tárolni.  Más esetben fennáll annak 
veszélye, hogy az önkisülés miatt egy vagy több 
cella feszültsége a kritikus határ alá süllyed, és az 
akkumulátor használhatatlanná válik. Rövidebb 
időszakokra szobahőmérsékleten ajánlatos tárolni.

K: Mi az a „memória effektus” és hatással van-e 
az elektromos szerszámok akkumulátoraira?

V: A memória egy olyan tényező, ami a futásidő 
csökkenését okozza. A memória ismétlődő, részleges 
kisülésekből (a teljes kapacitás elérése előtt az 
akkumulátorhasználat megszakad) jön létre naponta 
ugyanazon alkalmazásban (pl.: fogkefék vagy 
elektromos borotvák esetében). 

Az alkalmazások sokfélesége miatt az elektromos 

szerszámok ritkán találkoznak részleges kisülésekkel 
ugyanazon terhelésnél. A legtöbb felhasználó 
helytelenül használja a „memória” kifejezést az 
összes típusú, csökkentett akkumulátor-teljesítményre 
vonatkozóan. Míg az NiCd és az NiMH számára 
problémát jelenthet ez a körülmény, a Li-Ion számára 
nem az.

K: Feltöltés előtt teljesen ki kell sütni az 
akkumulátort?

V: Az elektromos szerszám akkumulátorát nem 
szabad teljesen kisütni a feltöltés előtt, mert 
attól az akkumulátor nagyobb valószínűséggel 
tartósan károsodik, mintsem meghosszabbodna 
az élettartama. Li-ion akkumulátorok esetén az 
akkumulátor (vagy néha a szerszám) automatikusan 
lekapcsol, amint a teljesítmény egy meghatározott 
pont alá csökken. Ez normál jelenség, ilyenkor töltőre 
kell tenni az akkumulátort.

K: Bármelyik STANLEY FATMAX töltővel tölthető 
bármelyik STANLEY FATMAX akkumulátor?

V: Nem. A különböző töltők különböző 
akkumulátorokhoz használhatóak. Bár számos töltő 
sokféle feszültséggel és vegyi anyaggal kompatibilis, 
a legjobb, ha erről a helyi viszonteladóval vagy a 
STANLEY Szervizcsapatával egyeztet, amennyiben 
bizonytalan.
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A gyorstokmány megrongálódhat helytelen használat miatt, pl.:

• Kismértékű elcsúszás a gyorstokmány nem megfelelő Meghúzása miatt.
• Kopás, ami azért alakult ki, mert a fúrót és a gyorstokmányt kemény felületen használták.
• Törmelék felhalmozódása a gyorstokmányon (a kockázat csökkentése érdekében mindig tisztítsa meg a

fúróélet, mielőtt csatlakoztatja a gyorstokmányhoz).
• A nedvességnek való hosszan tartó kitettség miatt kialakult rozsda.
• Ha nem megfelelő szerszámokkal (pl.: egy csavarfogóval) próbálja meg eltávolítani a gyorstokmányt vagy

a tartozékokat.

A gyorstokmányokra általában nem érvényes a garancia, hacsak azokat nem a specifikációs határértékek 
kialakítása érdekében gyártották.

12

IRÁNYELVEK – GYORSTOKMÁNYOK

Motorok
A hosszú élettartam érdekében a motorok hűtőventillátorral vannak felszerelve. A hűtőrendszer hatékonysága 
közvetlenül összefügg az armatúra sebességével. Ha a motor nagyobb fokú terhelést kap, akkor több energia kell a 
névleges fordulatszám fenntartásához. Hosszabb terhelés alatt a motor sebessége csökken és a hűtőhatás gyorsan 
csökken. A motor hőmérséklete ekkor nő, ami kritikus mértékű túlmelegedést okozhat.

A túlmelegedés elkerülése érdekében a motort mindig az optimális fordulatszámon kellene működtetni. Egy 
túlmelegedett motor, amire a garancia soha nem érvényes, szinte mindig helytelen szerszámalkalmazást jelez.

Kapcsolók és NYÁK-ok
A kapcsolók és NYÁK-ok statikus érzékeny alkatrészek lehetnek. Így ezeket mindig megfelelő statikus védelmet 
alkalmazva kell tárolni és felszerelni. Tartsa szem előtt: A kapcsolók és NYÁK-ok érzékenyek a nagy 
áramerősségre és a szerszám túlmelegedése által okozott hőre. Az ilyen jellegű hibákra a garancia soha nem 
vonatkozik.

Leégett motor

Rozsdás gyorstokmány – az elemeknek való 
folyamatos kitettség

Túlzott használat

Megrongálódott gyorstokmány – nem 
gondoskodtak a szerszám épségéről
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ONLINE INFORMÁCIÓK

Az információk elérhetőek a www.2helpU.com oldalon

Szerviz weboldalunkon, a 2helpU felületén mindent megtalál, amit tudnia kell a STANLEY szervizről:

Műszaki adatokat termékeinkről:

• Használati utasításokat

• Műszaki jellemzőket

• Pótalkatrészlistát

• Műszaki rajzokat

Hivatalos szervizeinkkel és CRU-kkal kapcsolatos 
információk:

• Kirendeltségeink listája

• A legközelebbi kirendeltség megkeresése

• A kirendeltség adatai

• Térkép a kirendeltség megkereséséhez

Hivatalos Szervizként teljes hozzáférése van a www.2helpU.com kereskedelmi eszközön keresztül. A műszaki 
paramétereken, rajzokon és alkatrészlistákon felül a 2helpu kapcsolási rajzokat, használati útmutatókat, 
karbantartási közleményeket, javítási eljárásokat bemutató videókat és animációkat, valamint kereskedelmi 
információkat tartalmaz. Az információ szintje termékenként változik és rendszeresen frissül.
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ÁLTALÁNOS GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK

K: Milyen termékekre vonatkozik a STANLEY FATMAX 
3 éves garanciája?

V: A STANLEY FATMAX European Power Tool (PT) 3 éves 
garancia azokra a megfelelő STANLEY FATMAX Elektromos 
Szerszámokra érvényes, amiket a vásárlástól számított 4 
héten belül online regisztráltak. A fonatkozó feltételek 
mellett.  

K: Milyen elektromos szerszámokra nem vonatkozik a 
további 2 éves garancia?

V: Az alábbi elektromos szerszámcsoportokra nem 
érvényes a garancia:
• Rögzítőszerszámok, pl.: szögbelövők, porpatronnal

felszerelt szerszámok, akkumulátorok és töltők

• Újraépített vagy felújított termékek, amelyek további
jelölésekkel láttak el, pl.: „Gyári átdolgozás” és/vagy
„Q”

• Kompresszorok és generátorok

Ezekre a termékekre a standard 1 éves garancia érvényes. 

K: Ki tud regisztrálni STANLEY FATMAX terméket 3 
éves garanciához? 

V: A kiterjesztett 3 éves garanciához a regisztrációt annak 
a STANLEY FATMAX végfelhasználónak kell elvégeznie, aki 
a STANLEY FATMAX hivatalos európai viszonteladójától 
vásárolta a STANLEY FATMAX elektromos szerszámot a 
kereskedelmi vagy szakmai tevékenysége során történő 
használat érdekében.  A garancia nem átruházható. Ezért 
kizárólag az eredeti STANLEY FATMAX végfelhasználó 
végezheti el a regisztrációt és nyújthat be garanciaigényt.  

K: A STANLEY FATMAX jótállási irányelvei 
vonatkoznak a STANLEY FATMAX kéziszerszámokra is 
(mérőszalagok, vízmértékek, kések stb.)?

V: Nem, ezek a STANLEY FATMAX jótállási irányelvek 
kizárólag a STANLEY FATMAX elektromos szerszámokra 
vonatkoznak.

K: A felújított termékekre is vonatkozik a 3 éves 
ajánlat? 

V: A felújított termékekre nem vonatkozik a 3 éves 
garanciaajánlat. Az  újraépített vagy felújított termékek, 
amelyeket további jelölésekkel láttak el, pl.: „Gyári 
átdolgozás” és/vagy „Q”.

K: A nagyteljesítményű termékekre nem vonatkoznak 
a 3 éves garancia Feltételei?

V: A sorozatgyártásra, állványozásra, a szolgáltatási 
szerződések vagy vállalatközi szolgáltatási szerződések 
keretén belül történő bérbeadásra használt termékekre 
nem vonatkoznak a feltételek. Ezekre speciális 
garancia-feltételek érvényesek, amiket az árubeszerzési 
szerződésben határoznak meg.

K: Regisztrálhat az ügyfél levélben a további 2 éves 
garanciára?  

V: Sajnáljuk, a regisztráció kizárólag online lehetséges. 

Látogasson el a http://www.STANLEYtools.eu/3 weboldalra, ahol 
ellenőrizheti, hogy a szerszám megfelel-e a 3 éves garancia feltételeinek.

kxm0726
Highlight



www.STANLEYTOOLS.eu

JÓTÁLLÁS ÉS SZERVIZ 
Kérjük, járjon utána a piacon kínált aktuális 
feltételeknek.

www.2helpU.com

15

STANLEY szervizoldalunkon információkat talál az eladás utáni szolgáltatásokról, ideértve 
az alábbiakat:

• A legközelebbi Hivatalos Szerviz adatai

• Gyakran Ismétlődő Kérdések

• Műszaki rajzok

• Használati utasítások
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