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SJEKKLISTE VED KRAV PÅ GARANTI

Er et originalt gyldig kjøpsbevis tilgjengelig? JA NEI

Er produktet fortsatt innenfor garantiperioden? JA NEI

Finns det CE-merkning på verktøyet? JA NEI

Har verktøyet blitt reparert tidligere?
Har orginale STANLEY FATMAX-deler blitt brukt?

JA NEI

Har verktøyet blitt returnert med det originale kjøpsbeviset? JA NEI

Er alle deler like gamle batterier, ladere osv? JA NEI

Har skadene blitt forårsaket av defekt i materiale eller utførelse? JA NEI

Viser verktøyet tegn på overdreven slitasje eller misbruk? JA NEI

Viser verktøyet bevis på skade forårsaket av ytre påvirkninger eller 
fremmedlegemer?

JA NEI

Hvilken type garanti har verktøyet? 1 ÅR 3 ÅR

Hvis det er en garantireparasjon i år 2 eller 3 - er det et gyldig utvidet 
garantisertifikat? *

JA NEI

For at verktøyet skal repareres innenfor garantien, må det oppfylle kravene til alle gulmerkede felt.

* 3 år - Utvidet garantisertifikat kreves.
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Introduksjon

Dette dokumentet fungerer som en referanseveiledning for bruk av våre autoriserte serviceagenter, for å 
hjelpe til med å skille mellom slitte deler, misbrukte deler og defekte deler for garanti. 
Dette er retningslinjer og identifiserer ikke alle typer av feil.

Beslutningen om å godkjenne en garanti gjøres hos den autoriserte serviceagenten. Om det oppstår tvist 
ligger den endelige avgjørelsen hos den lokale Servicesjefen.

Når du sender til et av våre autoriserte serviceverksted må du forsikre deg om at riktig emballasje er 
brukt. STANLEY har rett til å nekte garantibevis hvis produkter / pakker kommer til skade på grunn av 
mangelfull emballasje.

GARANTI RETNINGSLINJER FOR AUTORISERT SERVICE

Eksempler på spesifikke årsaker til feil er gitt og klassifisert som følger:

Defekt materiale eller produksjon
Dekkes av garantien

Slitasje eller misbruk av verktøy
Ikke dekket av garantien

Garanti Registrering – Verktøyet må registreres innen fire uker etter kjøpet for å kvalifisere seg for STANLEY 
FATMAX 3 års garanti. Hvis produktet ikke er registrert, eller hvis det ikke er mulig å få registreringsbevis 
gjelder kun 1 års garanti.

Datakoden er nødvendig for å sikre at riktig verktøy er registrert og når verktøyet ble opprinnelig kjøpt. Det 
er også nødvendig når det er tvister om kjøpsbeviset fordi datakoden angir når verktøyet ble produsert. Alle 
produkter (inkludert verktøy, tilbehør og bilag) har datokoder. For alle garantikrav må dato koden identifiseres. 
Datakoden består av 8 tegn.

Datakoder kan plasseres hvor som helst på utsiden av enheten.

Datakoden på verktøyet bør matche med hva som er på garantibeviset for eventuelle krav på 3 års garanti.

Eksempler på datokoder:

2017 27-C9 2016 42-BM

2016 51-BM 2017 27-C9



www.STANLEYTOOLS.eu

0

ERHVA
STANLEY
GARANTIPOLICY?
FATMAX

1-ÅRS FULL GARANTI*

Hvis ditt STANLEY FATMAX-produkt bli defekt på grunn 
av material- feil eller produksjonsfeil innen 12 måneder 
fra kjøpsdatoen, garanterer STANLEY Europe at alle 
defekte deler blir erstattet uten kostnad eller etter vår 
avgjørelse, bytte ut enheten uten kostnad forutsatt at: 

• Produktet har blitt brukt i samsvar med det 
angitte instruksjoner og ikke blitt misbrukt, stor 
belastning, overdreven belastning eller mekaniske 
påvirkninger.

• Produktet har vært utsatt for rimelig slitasje.
• Reparasjonsforsøk har ikke blitt gjort av 

uvedkommende mennesker.
• Bevis for kjøp (kvittering) er tilgjengelig.
• STANLEY-produktet returneres komplett med alle 

originale komponenter.

Denne garantien dekker ikke forbruksvarer og utelukker 
ikke brukerens plikt til å opprettholde eller kalibrere 
produktet om nødvendig.

Hvis du ønsker å gjøre krav, må du kontakte selgeren 
eller sjekke hvor du finner det nærmeste autoriserte 
STANLEY verkstedet, på hjemmesiden, i STANLEY 
katalogen eller kontakt ditt lokale STANLEY kontor 
på adressen som er angitt i bruksanvisningen. En liste 
over autoriserte STANLEY forhandlere og fullstendige 
opplysninger om vår service er tilgjengelig på internett 
på www.STANLEY.eu.

* De fleste STANLEY FATMAX elverktøy har en 3 års 
garanti hvis produktet er registrert online innen 4 uker 
etter kjøpet. 

3 ÅRS UTVIDET GARANTI **

Registrer ditt STANLEY FATMAX elverktøy innen 4 
uker etter kjøpet og få ytterligere 2år garanti. Om du 
har registrert ditt elverktøy og det skulle være sånn at 
det ikke fungerer som det skal på grund av feilaktig 
materiale eller produksjonsfeil, garanterer STANLEY å 
erstatte eller reparere ditt elverktøy.

Hva trenger du for å registrere ditt elverktøy?

• Verktøyet du ønsker å registrere.
• Kjøpsbevis.
• Logg inn eller registrer deg på MySTANLEY.
• Legg til detaljene for verktøyet ditt.
• Hvis du vil legge til flere enn ett produkt, klikker du 

bare på “registrer et nytt produkt”.

STANLEY Europe er trygg på kvaliteten 
på sine produkter og tilbyr en enestående 
garanti for brukere av produktet. Denne 
garantien gjelder utover og påvirker på 
ingen måte dine avtalemessige eller 
lovbestemte rettigheter som bruker. 
Garantien er gyldig innenfor territoriene 
til EUs medlemsstater og det europeiske 
frihandelsområdet.
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Du må ha kjøpsbevis før du vurderer eventuelle krav mot garanti. Produkter kjøpt utenfor EU eller European 
Free Trade Zone, som ikke er merket med CE-merking, dekkes ikke under STANLEY-garantien.
STANLEY-produktet må vise CE-merking, som vist nedenfor:

CE-merkingen er et lovkrav for produkter som omfattes av ett eller flere av de europeiske direktiver som 
fastsetter bruken av dette. For STANLEY-produkter betyr det at STANLEY har verifisert at produktet oppfyller 
kravene i de relevante direktivene *.

* Utelukker Lasere og Pneumatikk, disse produktene krever ikke CE-merking.

HVA ER STANLEY FATMAX GARANTIPOLICY?

Betingelser og vilkår 

Hvis ditt elverktøy ikke fungerer som det skal på grunn av materialfeil eller feil i utførelsen garanterer STANLEY å erstatte 
eller reparere elverktøyet: 

• Produktet er registrert innen 4 uker etter kjøpet på MySTANLEY (www.stanley.eu/3). 
• Produktet er ikke brukt feil, men brukt kun som beskrevet i håndboken.
• Produktet har blitt utsatt for normal bruk og slitasje.
• Produktet ikke har vært utsatt for reparasjoner av uautoriserte personer / verksted.
• Produktet returneres komplett med alle originale komponenter.
• Produktet er CE-merket.
• Innkjøps kvittering og bevis på utvidet garanti er tilgjengelig.
• Denne garantien gjelder ikke for forbruksvarer og ignorerer ikke brukerens ansvar for å vedlikeholde og kalibrere 

produktet ved behov. 
• Batterier og ladere er ekskludert fra den utvidede 3 års garanti.

Hvis du ikke har registrert produktet innen 4 uker, behøver du ikke bekymre deg. Du får fortsatt standardgarantien på 
1 år, noe som betyr at det er usannsynlig av verktøyet ditt blir defekt på grunn av material feil eller utførelse innen 1 
år etter kjøpet. STANLEY garanterer å erstatte eller reparere alle defekte deler gratis, eller - etter eget skjønn - erstatte 
varen gratis, forutsatt at:

• Produktet er ikke brukt feil, men brukes kun som angitt i instruksjonene i håndboken.
• Produktet har kun vært utsatt for normal slitasje.
• Reparasjoner har ikke blitt forsøkt å gjøres av uvedkommende.
• Produktet returneres komplett med alle originale komponenter.
• Produktet er CE-merket.
• Innkjøpsbevis er produsert når verktøyet tas inn for reparasjon.
• Denne garantien dekker ikke forbruksvarer og utelukker ikke brukerens plikt til å opprettholde eller kalibrere produk-

tet ved behov.

Vurdere et krav – Første steg
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TOLKNING AV GARANTIPOLITIKEN

Viktige aspekter av garantien er:

• STANLEY vil uten kostnad reparere eventuelle feil på grunn av mangelfull materiale eller utførelse innen 

12 måneder fra kjøpsdatoen.

• Garantien dekker ikke delfeil på grunn av overdreven slitasje eller feilbruk av verktøy.

• Garantien gjelder ikke hvor reparasjoner har blitt gjort av uautoriserte personer.

• Defekte materialer eller utførelse.

STANLEY har meget høye kvalitetsstandarder for sine leverandører og produksjonsoperasjoner, og 
alle produkter testes før de forlater fabrikken. Det er sjeldne tilfeller der det oppstår produktfeil.

Der det kan bekreftes at en produktfeil var forårsaket av:

a) Feil montasje av produsenten eller,

b) Hvis en eller flere komponenter ikke er produsert i henhold til produksjonsbeskrivelsen og er lokalisert uten 
spesifikasjon gir STANLEY garanti for produktreparasjon uten kostnad for brukeren.

 

Eksemplene under er ikke dekket av Garantien:

Skadet ved overdreven brukSprukket bunnplate
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TOLKNING AV GARANTIPOLITIKEN

Slitasje

STANLEY FATMAX-garantien dekker ikke komponenter som er utsatt for “Overdreven slitasje”. Begrepet 
“Slitasje” refererer til antall timer som et produkt har blitt brukt og miljøet det er brukt i. Omfanget av slitasje 
for noe produkt vil bli bestemt av deg som autorisert serviceagent.

Eksemplene under dekkes ikke av Garantien:

Skadede fjærer Slitt spiker profil

Skadet og slitt slagverk Overdreven bruk, mangel på vedlikehold

Følgende komponenter er ikke dekket av garantien, 
hvis feilen har ikke oppstått i produksjonen av 
produktet. Dette er opp til autorisert serviceagent til
fastslå:

• Børster

• Chucks

• Motorhus

•   Kabler (skadede kabler påvirker sikkerheten og 
ytelsen til produktet og fører til garanti nektes)

Følgende deler er eksempler på de som kan bli 
utsatt for slitasje og dekkes derfor ikke av garantien 
dersom produktet har hatt overdreven bruk i forhold 
til bruksområdet og miljøet som det er blitt designet 
for:

• Armaturkommutatorer

• Lager

• Bryter

• Slagdeler og stempler

• Koblinger 

• Returfjærer

• Generelt alle de andre delene som samarbeider
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TOLKNING AV GARANTIPOLITIKEN

Misbruk av verktøyet

Ekspempler på misbruk av verktøyet:

• Ekstrem påvirkning eller fall

• Produktet har blitt brukt i unormale miljøer 
inkludert skader forårsaket av elementer som: 
negler, skruer, steiner, sand, fukt 

• Bruk av feil verktøy for applikasjonen

• Produktet har vært utsatt for endringer / 
justeringer

• Produktet har blitt utsatt for overdreven bruk

• Feil spenning levert til verktøyet

• Bruk av feil tilbehør eller batterier

• Manglende anbefalt service (spesielt hammere)

• Bruk av feil smøremiddel (om verktøyet ikke 
trenger smøring skal det ikke smøres fordi det 
ødelegger indre deler)

Service forsøkt av uautorisert person

Under ingen omstendigheter skal bruker utføre service på sitt verktøy i garantiperioden. 

Ethvert slikt forsøk ugyldiggjør garantien for verktøyet. Garantireparasjoner bør bare utføres gjennom en autorisert 
STANLEY FATMAX Service Agent.

Generelle retningslinjer

• Bevis på kjøp. Pass på at det er et gyldig dokument utstedt på kjøpstidspunktet og at verktøyet eksisterer fortsatt 
innenfor garantiperioden.

• I enkelte land må garantikort fylles ut og leveres med verktøyet som returneres under Garanti.

• Produktet må ha blitt brukt i samsvar med bruksanvisning.

• Alle garantikrav må inneholde kundenavn og adresse.

• Tjenestene som tilbys under garantien vil ikke forlenge eller ikke fornye garantiperioden for verktøyet.

• Bruk kun STANLEY FATMAX originale reservedeler og komponenter, inkludert batterier.

• Ikke godta et produkt som er reparert med andre deler enn de originale STANLEY FATMAX-komponentene inkludert 
batterier av ukjent opprinnelse.

• Ikke godta garantibevis på verktøy som har falt, blitt misbrukt eller skadet.

• For produkter som selges som en del av en kampanjepakke (for eksempel klær eller elektriske artikler), vennligst 
henvis til din lokale serviceansvarlig for hjelp.

Transport

•     For å beskytte verktøyet i transport skal det returneres for reparasjon i originalemballasjen inkludert koffert.

Verktøyet er feil reparert Vannskade
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BATTERIER - GENERELL BEHANDLING

For å sikre maksimal levetid på batteriet er det noen gode fremgangsmåter som må følges som en generell veiledning.

Kontroller at brukeren har fulgt følgende retningslinjer:

1. Batteriet vil oppnå optimal ytelse når den lades ved romtemperatur. Det bør ikke lades ved temperaturer under 4 ° C 
eller over 40 ° C. Under disse forholdene vil batteriet ikke ta full ladning, og kan være permanent skadet.

2. Hvis batteriet er varmt, må brukeren ta batteriet ut av laderen i minst 2 timer til batteriet har romtemperatur.

3. Brukeren bør ikke forsøke å lade ut batteriet utover det punktet hvor verktøyet ikke lenger utfører den nødvendige 
kraften og dreiemomentet for jobben. Dette kan forårsake permanent skade som forhindrer at batteriet tar full 
ladning. Brukeren må ikke slippe utløseren på verktøyet for å lade ut batteriet.

4. Batteriet må oppbevares på et kjølig, tørt sted. Hvis temperaturen overskrider 49 ° C, kan det redusere 
batterilevetiden.

5. Periodisk skal brukeren lade opp batteriet over natten for å dra full nytte av 3-trinns ladingssystemet for optimal 
driftstid og batterilevetid.

6. Batterikontaktene må beskyttes ved hjelp av oppbevaringsdekslet når de ikke er i bruk (advarsel: Ikke legg løse 
metalldeler i settboksen i nærheten av batterikontaktene).

7. Batterilås skal beskyttes mot overgrep eller ekstrem forurensning som kan påvirke låsingen av batteriet i verktøyet.

8. Overbelastning av maskinen. Hvis du overbelaster maskinen, kan det føre til at batteriet tømmes, noe som kan føre 
til permanent skade på batteriene.

9. Batteriet skal ikke lagres i laderen.

10. Ikke oppbevar batteriet der det er utsatt for direkte sollys.

Hvis ikke disse retningslinjene er blitt fulgt, vil det ikke være noen garanti på batteriet.

Batterier som har blitt godkjent under Garanti, må sendes 
til Service verksted komplett (verktøy, lader og originale 
batterier) for å bli kvalifisert.

Batterier - utstyr
Batteriene skal testes med STANLEY FATMAX batteri tester 
som er tilgjengelig fra STANLEY. Garanti Batteribytte bør 
kun utføres av agenter som bruker prosesser og testeutstyr 
som er godkjente av STANLEY. Ta kontakt med ditt lokale 
Service verksted for ytterligere detaljer.

Feil lader levert tilbake med helt ny drill Skadet batteri

STANLEY FATMAX anbefalte batteritester
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BATTERI TEST PROSESS

Kunde leverer batteriet til 
agenten.

Agent ønsker lader og verktøy 
hvis ikke det er blitt levert av 

kunden.

Agent undersøker visuelt batteri 
for tilstand og kontrollerer 

kjøpsbevis.

Plasser batteriet i kundens 
lader i 2 minutter. Indikerer 

LED “bytt batteri”?

Oppfyller batteriet 
garantikriteriene?

IKKE DEKKET AV 
GARANTIEN, LEVER TILBAKE 

TIL KUNDEN

BYTT UT 
BATTERIET

INGEN PROBLEM, SEND 
TILBAKE TIL KUNDEN

Hvis LED indikerer “for varmt / 
kaldt batteri” - vent til batteriet 

når romstemperatur og prøv 
igjen.

Sett batteriet i verktøyet og 
kjør funksjonalitetstesten 
(lad i 5 minutter om det er 
nødvendig). Om verktøyet 

fungerer kan gi en indikasjon 
på problemet.

Koble batteriet og verktøyet 
til motortesteren. Kontroller 

stabil spenning og for 
belastningstrøm. Prøv alle gir 

og retninger.

Er alt i henhold til 
spesifikasjoner?

Har kunden klaget over dårlig 
kjøretid?

ADVARSEL!
Bruk aldri STANLEY FATMAX 
testenheter for å lade STANLEY 
FATMAX Li-ion batterier. 

Bruk alltid anbefalt STANLEY lader.

BATTERI SPESIFIKASJON

OPPGITT 
BATTERIKAPASITET

MINIMUM AH
SPESIFIKASJON

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

KJEMI BATTERI 
VOLT

ANTALL 
CELLER

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

Nei

Nei

Nei

Nei

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Kontroller batteriet mot 
agentens lader.

Samme problem? 

Lad batteriet helt opp.

Er batteriet innenfor 
spesifikasjon?

(Se tabell til venstre).

Kjør 
cellekontrollprogram 
og kapasitetstest på 
STANLEYs anbefalte 

batteritester.

Nei
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BATTERI - VANLIGE SPØRSMÅL OG SVAR

SPØRSMÅL: Hvordan skades batteriene?

SVAR: Batteriene svikter ofte på grunn av at de 
blir gamle. Kapasiteten brytes ned til et punkt der 
batteriet ikke kan gi en nyttig kjøretid per ladning. 
Andre feil omfatter overoppheting av batteriet, 
kortslutning og skade på grunn av plutselig støt.

SPØRSMÅL: Hva kan jeg gjøre for at mine 
batterier skal få så lang levetid som mulig?

SVAR: Batterier svekkes i løpet av den første 
bruksperioden. Dette er naturlig og er vanlig for alle 
batterier fra alle produsenter. Det finns måter du kan 
bidra til å øke levetiden på batteriet.

•  Ikke overbelast verktøyet ditt.

• Oppbevar batteriene på et tørt sted mellom 4 og 
20ºC om det ikke skal brukes på noen måndeder.

Li-ion batteriet skal allitd lagres fulladet. Hvis ikke er 
det fare for selvutladning av batteriet og det kan føre 
til at en eller flere celler går under kritisk spenning og 
dermet er batteriet ubrukelig.

For normale kortere lagringsperioder er 
romtemperatur ønskelig.

SPØRSMÅL: Hva er “minneeffekt” og påvirker 
det elverktøy batteriet?

SVAR: Minne er en av mange forhold, noe som 
medfører tap av kjøretid. Minne er opprettet fra 
mindre utladninger (batteribruk slutter før full 
kapasitet leveres) i nøyaktig samme applikasjon (dvs. 
tannbørste eller elektriske barbermaskiner) daglig. 
Mindre utladninger under nøyaktig samme belastning 

er sjelden på elverktøy på grunn av de forskjellige 
applikasjoner. De fleste brukerne bruker uttrykket 
“minne” feilaktig for alle typer redusert batteri.

Selv om NiCd- og NiMH-batterier kan påvirkes av 
dette, så gjør ikke Li-Ion batterier det.

SPØRSMÅL: Bør et batteri lades helt ut før de 
lades?

SVAR: Ikke noe elverktøy batteri bør lades helt ut 
før det lades, det er mer trolig at batteriet skades 
permanent enn at man forlenger batteriets livslengde. 
Med Li-Ion batterier kutter batteriet (eller noen 
ganger verktøyet) automatisk når strømmen faller 
under et fast punkt. Dette er normalt og de skal da 
settes på lading.

SPØRSMÅL: Kan en hvilken som helst STANLEY 
FATMAX lader brukes til å lade et hvilket som 
helst STANLEY FATMAX batteri?

SVAR: Nei. Ulike ladere er egnet for bruk med 
forskjellige batterier. Selv om mange ladere vil lade 
mange spenninger og kjemikalier, er det best å sjekke 
kompatibiliteten med din lokale forhandler eller 
STANLEY Service team hvis du er usikker.
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RETNINGSLINJER - CHUCKER

Motorer
For å sikre levetiden er motoren utstyrt med kjølevifte. Effektiviteten til dette kjølesystemet er direkte relatert til 
hastighet. Med økt belastning på en motor, er det nødvendig med mer energi for å opprettholde den nominelle 
hastigheten. Ved langvarig belastning synker motorturtallet og kjøleeffekten minker raskt. Motortemperaturen øker noe 
som kan føre til kritisk overoppheting.

For å unngå overoppheting må motoren alltid kunne operere med optimal hastighet. En overopphetet motor, som aldri 
faller under garantien, er nesten alltid en indikasjon på feil bruk av et verktøy.

Strømbryter og elektronikk kort (PCBs)
Strlnbrytere og elektronikkort (PCB) kan være statisk sensitive deler. Som sådan bør de alltid lagres og monteres ved 
hjelp av passende statisk beskyttelse. Merk: Strømbrytere og elektronikkort (PCB) er følsomme for høy strøm og varme 
forårsaket av overbelastning av verktøy. Slike feil blir aldri dekket av Garantien.

Skadet chuck - verktøyet ikke tatt vare på Rustet chuck - utsatt for eks. fukt

Overdreven brukBrent motor

Chuck skader kan oppstå på grunn av feil bruk, for eksempel:

• Bits glir og glir på grunn av feil stramming av chucken.

• Slitasje forårsaket av chucken kjører på hardt underlag.

•  Det har samlet for mye rusk på chucken (for å minimere risiko, må du alltid rengjøre borekronen før det 
settes in i chucken).

• Rust forårsaket av langvarig eksponering av fukt.

• Hvis du prøver å fjerne chucken eller tilbehøret ved hjelp av feil verktøy, for eksempel ved hjelp av en 
skrutrekker.

Chucks er normalt ikke dekket av Garanti, med mindre det ikke handler om produktsjonsfeil.
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ONLINE INFORMASJON

Informasjon finns på www.2helpU.com

På vår serviceside 2helpU finns alt du behøver vite om STANLEY service:

Teknisk data om våre produkter:

•  Instruksjonsmanualer

•  Tekniske funksjoner

•  Reservedelsliste

•  Tekniske tegninginger

Detaljer om våre autoriserte serviceagenter og CRUer:

•  Liste over våre agenter

•  Finn nærmeste agent

•  Agentens detaljer

•  Kart for å finne din agent

Som autorisert serviceverksted har du full tilgang til www.2HelpU.com via tool commerce. I tillegg til tekniske 
spesifikasjoner, tegninger og delelister inneholder 2helpU ledningsdiagrammer, instruksjonsmanualer, 
reparasjonsinstruksjoner, servicebulletiner, reparasjonsvideoer, reparasjonsanimasjoner og 
opplæringsinformasjon. Informasjonsnivået varierer etter produkt og oppdateres jevnlig.
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GENERELLE SPØRSMÅL & SVAR

SPØRSMÅL: Hvilke produkter er dekket av STANLEY 
FATMAX 3 års garanti?

SVAR: STANLEY FATMAX European Power Tool (PT) 3 års 

garanti gjelder for kvalifiserte STANLEY FATMAX-verktøy 

som er registrert online innen 4 uker fra kjøpsdatoen. 

Betingelser og vilkår gjelder. 

SPØRSMÅL: Hvilke elverktøy er ikke inkludert i 
tilleggs garantien (+2 år)?

SVAR: Følgende elverktøygrupper gjelder ikke:

• Festeverktøy, f.eks. Spiker, Powder Slagverktøy, 
batterier og ladere 

• Ombygd eller reparerte produkter identifisert med 
ytterligere markeringer - “Fabrikkreparasjon” og / eller 
“Q” 

• Kompressorer og generatorer 

Disse produktene er dekket av standard 1 års garanti. 

SPØRSMÅL: Hvem kan registrere et STANLEY 
FATMAX-produkt for en 3 års garanti? 

SVAR: Den utvidede 3 års garantiregistreringen må gjøres 
av STANLEY FATMAX sluttbrukeren som har kjøpt STANLEY 
FATMAX elverktøy fra en autorisert STANLEY FATMAX 
europeisk forhandler. Garantien kan ikke overføres. Derfor 
kan bare den originale STANLEY FATMAX sluttbruker gjøre 
registreringen og krav i henhold til garantien. 

SPØRSMÅL: Gjelder disse STANLEY FATMAX 
garantireglene også STANLEY FATMAX håndverktøy 
(Kniver, målebånd etc.)?

SVAR: Nei, disse STANLEY FATMAX garantibestemmelsene 
gjelder bare for STANLEY FATMAX-elverktøy.

SPØRSMÅL: Inkluderer vi rekonditionerte produkter 
for 3-års garantien?

SVAR: Rekonditionerte produkter er ekskludert 
fra 3-års garantien. Ombygde eller rekonditionerte 
produkter identifisert med ytterligere markeringer - 
“Fabrikkreperasjon” og / eller “Q”.

SPØRSMÅL: Ekskluderer produksjonsverktøy i 
vilkårene av 3-års garantien?

SVAR: Ja, produkter som brukes til serieproduksjons 
applikasjoner, stillas, leveres til leiebedrifter, i henhold til 
serviceavtaler eller Business to Business-kontrakter, er 
ekskludert og er underlagt de spesifikke garantivilkårene 
som er angitt i leveransekontrakten.

SPØRSMÅL: Er det mulig at via post registrere sitt 
verktøy for ytterligere 2-års garanti? 

SVAR: Dessverre, registreringen kan bare gjøres via vår 
hjemmeside. 

Gå til ‘http://www.STANLEYtools.eu/3’ for å sjekke om 
et verktøy er kvalifisert for 3 års garanti.
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GARANTI OG SERVICE
Vennligst se de aktuelle vilkår som gjelder i 
ditt marked.

www.2helpU.com
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Besøk vår STANLEY service-side for informasjon om service, der finner du: 

• Ditt nærmeste autoriserte serviceverksted

• Ofte stilte spørsmål

• Tekniske tegninger

• Bruksanvisninger
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