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CHECKLISTA VID GARANTIANSPRÅK

Finns det ett giltligt inköpsbevis i original? JA NEJ

Är produkten fortfarande inom garantiperioden? JA NEJ

Finns CE-märkning på verktyget? JA NEJ

Har verktyget genomgått reparation tidigare?
Har STANLEY FATMAX originaldelar använts?

JA NEJ

Har verktyget returnerats med inköpsbeviset i original? JA NEJ

Är alla delar lika gamla så som batteri, laddare osv? JA NEJ

Har skadan skett på grund av en defekt i materialet eller på grund av 
handhavande?

JA NEJ

Finns det tecken på överdriven användning eller missbruk av 
verktyget?

JA NEJ

Finns det tecken på skador som orsakats av yttre påverkan? JA NEJ

Vilken typ av garanti gäller för verktyget? 1 ÅR 3 ÅR

Om det är en garantireparation under år 2-3 - Finns ett giltligt 
certifikat på förlängd garanti?*

JA NEJ

För att verktyget skall repareras inom garantin så måste det uppfylla kraven i alla gulmarkerade fält.
*3 år - förlängd garanti certifikat krävs.
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Introduktion

Detta dokument fungerar som en referensguide för användning av våra auktoriserade serviceagenter, 
för att hjälpa till att skilja på slitna delar, missbrukade delar och defekta delar i garantisyfte. Detta är 
riktlinjer och identifierar inte alla feltyper.

Beslutet att godkänna garanti ligger hos den auktoriserade serviceagenten. Om tvistemål uppstår ligger 
det slutgiltiga beslutet hos den lokala servicechefen.

Vid försändelse till en av våra auktoriserade servicverkstäder försäkra er om att lämplig förpackning 
används. STANLEY har rätt att vägra garantianspråk om produkter / förpackningar anländer skadade till 
våra reparationscenter på grund av otillräcklig förpackning.

GARANTIRIKTLINJER FÖR AUKTORISERAD SERVICE

Exempel på specifika felorsaker ges och klassififceras som följer:

Defekt material eller tillverkning 
Täcks under garantin

Slitage eller missbruk av verktyg
Ej täckt av garantin

Garantiregistrering – Verktyg måste registreras inom fyra veckor efter inköp för att kvalificera sig för 
STANLEY FATMAX 3-års garanti. Om produkten ej är registrerad eller om inget registreringsbevis kan lämnas 
gäller endast 1 års garanti.

Datumkoden krävs för att säkerställa att rätt verktyg har registrerats när verktyget ursprungligen köptes. 
Det är också nödvändigt när det finns tvister på inköpsbeviset, eftersom datumkoden anger när verktyget 
tillverkades. Alla produkter (inklusive verktyg, tillbehör och bilagor) har datumkoder. För alla garantianspråk 
måste datumkoden identifieras. Datumskoden består av 8 tecken.

Datumkoder kan placeras var som helst på utsidan av enheten. Datumkoden på verktyget ska överensstämma 
med vad som finns på garantibeviset för eventuella fordringar under 3 års garantin.

Exempel på datumkoder:

2017 27-C9 2016 42-BM

2016 51-BM 2017 27-C9
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ÄRVAD 
STANLEY
GARANTIPOLICY?
FATMAX

1-ÅRS FULL GARANTI*

Om ditt elverktyg från STANLEY FATMAX blir defekt 
på grund av felaktiga material eller felaktigt utförande 
inom 12 månader från inköpsdagen, garanterar 
STANLEY Europa att alla defekta delar byts ut utan 
kostnad eller, efter vårt avvägande, byta ut enheten 
utan kostnad förutsatt att: 

• Produkten har använts i enlighet med de angivna 
anvisningarna och har inte utsatts för missbruk, 
kraftig påverkan, överdriven belastning eller 
mekanisk påverkan.

• Produkten har varit föremål för rättvist slitage.
• Reparationsförsök har inte utförts av obehöriga 

personer.
• Bevis på inköp finns.
• STANLEY-produkten returneras komplett med alla 

ursprungliga komponenter.

Denna garanti omfattar inte förbrukningsvaror och 
utesluter inte användarens skyldighet att underhålla 
eller kalibrera produkten vid behov.

Om du vill göra en fordran, kontakta säljaren eller 
kontrollera var du hitar din närmaste auktoriserade 
STANLEY reparationsverkstad på hemsidan, i STANLEY-
katalogen eller kontakta STANLEYs kontor på den 
adress som anges i bruksanvisningen. En förteckning 
över auktoriserade STANLEY-återförsäljare och 
fullständiga uppgifter om vår service finns på internet 
på www.STANLEY.eu.

* De flesta STANLEY Fatmax kraftverktyg har en 3 års 
garanti om produkten är registrerad online inom 4 
veckor efter inköpet. 

3-ÅRS FÖRLÄNGD GARANTI**

Registrera ditt STANLEY FatMax elverktyg inom 4 
veckor från inköpsdatum för att få yttreligare 2 år 
på din garanti. Om du har registrerat ditt elverktyg 
och det skulle vara så att det inte fungerar som det 
skall på grund av felaktigt material eller felaktigt 
utförande garanterar STANLEY att ersätta eller reparera 
elverktyget.

Vad behövs för att registrera ditt elverktyg?

• Verktyget som du vill registrera
• Kvitto/faktura
• Logga in på MySTANLEY
• Skriv in detaljerna som efterfrågas - finns på ditt 

elverktyg
• Vill du registrera fler produkter så klickar du bara 

på “Registrera en ny produkt”

STANLEY Europa litar på kvaliteten hos 
sina produkter och erbjuder en enastående 
garanti för användare av produkten. 
Denna garanti gäller utöver och påverkar 
inte på något sätt dina avtalsmässiga eller 
lagstadgade rättigheter som användare. 
Garantin gäller inom medlemsstaterna 
i Europeiska unionen och Europeiska 
frihandelsområdet. 
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Du måste erhålla ett inköpskvitto innan utvärdering av garantianspråk. Produkter köpta utanför EU eller 
Europeiska frihandelsområdet och som ej har CE-märkning är ej täckta av garantin. STANLEY produkten 
måste ha CE-märkning:

CE-märkningen är ett rättsligt krav på produkter som omfattas av ett eller flera av de europeiska direktiven 
som anger användningen av det. För STANLEY-produkter betyder det att STANLEY har verifierat att produkten 
uppfyller kraven i relevanta direktiv *.

*Exkluderar lasrar och pneumatik, dessa produkter kräver inte CE-märkning.

VAD ÄR STANLEY FATMAX GARANTIPOLICY?

Villkor 

Om ditt elverktyg inte fungerar som det skall på grund av felaktigt material eller felaktigt utförande garanterar STANLEY 
att ersätta eller reparera elverktyget: 

• Produkten är registrerad inom 4 veckor från inköpet på MySTANLEY (www.STANLEY.eu/3).
• Produkten har inte används felaktigt utan enbart används så som instruktionerna i manualen anger.
• Produkten har utsatts för normalt användande och slitage.
• Produkten har ej utsatts för reparationer av icke auktoriserade personer/verkstad.
• Produkten har returnerats med alla originaldelar och komponenter.
• Produkten är CE-märkt.
• Inköpskvitto och bevis på den förlängda garantin finns.
• Denna garanti gäller ej förbrukningsvaror och bortser inte från användarens ansvar att underhålla och kalibrera 

produkten när det behövs.
• Batterier och laddare är exkluderade från den förlängda 3-års garantin.

Om du inte har registrerat din produkt inom 4 veckor, oroa dig inte. Du får ändå standardgarantin på 1 år vilket innebär 
att om ditt elverktyg inte fungerar som det skall på grund av felaktigt material eller felaktigt utförande garanterar 
STANLEY att ersätta eller reparera elverktyget:

• Produkten har inte används felaktigt utan enbart används så som instruktionerna i manualen anger.
• Produkten har utsatts för normalt användande och slitage.
• Produkten har ej utsatts för reparationer av icke auktoriserade personer/verkstad.
• Produkten har returnerats med alla originaldelar och komponenter.
• Produkten är CE-märkt.
• Inköpskvitto finns.
• Denna garanti gäller ej förbrukningsvaror och bortser inte från användarens ansvar att underhålla och kalibrera 

produkten när det behövs.

Utvärdera ett garantianspråk – Steg 1
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TOLKNING AV GARANTIPOLICYN

Viktiga aspekter av garantin:

• STANLEY reparerar, utan kostnad, defekter på grund av bristfälligt material eller utförande inom 12 

månader från inköpsdatum.

• Garantin täcker inte fel på delar orsakat av överdrivet slitage eller missbruk av verktyget.

• Garantin gäller inte om reparationer har gjorts av obehöriga personer.

• Defekt material eller fabrikation.

STANLEY tillämpar mycket höga kvalitetsstandarder för sina leverantörer och 
tillverkningsverksamhet, och alla produkter testas innan de lämnar fabriken. Det finns dock 
sällsynta tillfällen där produktfel uppstår.

Där det kan verifieras att ett produktfel var orsakat av:

a) Felaktig montering av tillverkaren eller,

b) Om en eller flera komponenter inte har tillverkats i enlighet med produktionsbeskrivningen och ligger
utanför specifikation, då tillhandahåller STANLEYs garanti för reparation av produkten utan kostnad för 
användaren.

Exemplen nedan omfattas inte av garantin:

Skadad av överdriven användningSprucken basplatta
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TOLKNING AV GARANTIPOLICYN

Slitage

STANLEY FATMAX-garantin täcker inte komponenter som är föremål för “överdrivet slitage”. Termen “Slitage” 
avser antalet timmar som en produkt har använts och miljön den har använts i. Omfattningen av slitage på 
produkten kommer att fastställas av dig som auktoriserad serviceagent.

Exempel nedan är ej täckta av garanti:

Skadade fjädrar Slitna slagstift

Skadat och slitet slagstycke Överdriven användning, brist på underhåll av maskinen

Följande komponenter är inte täckta av garantin, om 
inte felet uppstått vid tillverkningen av produkten. 
Detta är upp till Auktoriserad Serviceagent att 
avgöra:

• Kolborstar

• Chuckar

• Motorhus

•   Kablar (skadade kablar påverkar säkerheten 
och prestandan hos produkten och leder till att 
garanti nekas)

Följande komponenter är exempel på sådana som 
kan utsättas för slitage, och som därför riskerar att 
inte bli täckta av garantin, om produkten utsatts för 
hårt bruk i relation till användningsområde och miljö 
som produkten är konstruerad för:

• Kommutator på rotorer

• Lager

• Strömbrytare

• Slagstycken och fallvikter

• Kopplingar

• Returfjädrar

• I allmänhet alla övriga delar som samverkar
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TOLKNING AV GARANTIPOLICYN

Missbruk av verktyget

Exempel på missbruk av verktyget:

• Extrem påverkan eller fall

• Produkten har använts i onormala miljöer 
inklusive skador förorsakade av främmande 
föremål såsom: spik, skruv, sten, sand, fukt etc

• Produkten används till felaktigt 
användningsområde

• Produkten har utsatts för ändringar/justeringar

• Produkten har utsatts för överdriven användning

• Produkten har utsatts för felaktig spänning

• Felaktiga tillbehör eller batterier har använts 

• Rekommenderar service har ej utförts (speciellt 
hammare)

• Användning av felaktigt smörjmedel (ditt 
elverktyg kräver ingen smörjning, smörj inte 
verktyget eftersom det skadar de inre delarna)

Service har utförts av icke auktoriserad person
Under inga omständigheter skall användaren själv utföra service på sitt verktyg under garantiperioden. 

Ett sådant försök upphäver garantin för verktyget. Garantireparationer bör endast utföras av en auktoriserad 
serviceagent för STANLEY FATMAX.

Generella riktlinjer

• Bevis på inköp. Var säker på att det är ett giltigt dokument som utfärdades vid inköpstillfället och att verktyget 
fortfarande finns inom garantiperioden.

• I vissa länder måste garantikort fyllas i och kompletteras med verktyget som returneras under garantin.

• Produkten måste ha använts enligt användarmanualen.

• Alla garantianspråk måste innehålla kundnamn och adress.

• Tjänster som tillhandahålls under garantien förlänger inte eller förnyar inte garantiperioden för verktyget.

• Använd endast STANLEY FATMAX originalreservdelar och komponenter, inkluderat batterier.

• Acceptera inte en produkt som har reparerats med andra delar än STANLEY FATMAX-komponenter i original, 
inklusive batterier av okänt ursprung.

• Acceptera inte garantianspråk på verktyg som tappats, missbrukats eller skadats.

• För artiklar som säljs som en del av ett kampanjpaket (till exempel kläder eller elektriska artiklar) hänvisar du till din 
lokala Service Manager för hjälp.

Transport

•    För att skydda verktyget vid transport ska det returneras för reparation i sin ursprungliga förpackning, inklusive 
kitboxen.

Verktyget har reparerats felaktigt Vattenskador
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BATTERIER - ALLMÄN VÅRD

För att säkerställa maximal livslängd från batteriet finns det några riktlinjer som måste följas.

Kontrollera att användaren har följt följande riktlinjer:

1. Batteriet uppnår optimal prestanda när det laddas vid rumstemperatur. Det bör inte laddas vid temperaturer under  
4 ° C eller över 40 ° C. Under dessa förhållanden tar batteriet inte full laddning och kan skadas permanent.

2. Om batteriet är varmt skall batteriet tas ur laddaren i minst 2 timmar tills batteriet nått rumstemperatur.

3. Batteriet skall ej laddas ur så pass att verktyget inte längre utför den kraft och det vridmoment som behövs för 
jobbet. Detta kan orsaka permanent skada som förhindrar att batteriet laddas fullt ut. Användaren får inte lossa 
avtryckaren på verktyget för att ladda ur batteriet.

4. Batteriet ska förvaras på en sval, torr plats. Om temperaturen överstiger 49 ° C, kan det sänka batteritiden.

5. Då och då skall batteriet laddas över natten för att dra full nytta av 3-stegs laddningssystemet för optimal körtid och 
batterilivslängd.

6. Batterikontakterna ska skyddas med hjälp av förvaringskåpan när de inte används (varning: Lämna inte lösa 
metalldelar i kitboxen nära batterikontakterna).

7. Batterilås ska skyddas mot missbruk eller extrem förorening som kan påverka låsningen av batteriet i verktyget.

8. Överbelastning av maskinen. Om du överbelastar maskinen kan det leda till att batteriet laddas ur vilket kan 
resultera i permanent skada på battericellerna.

9. Batteriet ska inte förvaras i laddaren.

10. Batteriet skall inte förvaras där det utsätts för direkt solljus.

Om det är uppenbart att dessa riktlinjer inte har följts, täcks eventuella skador på batteriet eller låg prestanda, inte av 
garantin.

Batterier som godkänts enligt garantin måste skickas till 
agenten kompletta (verktyg, laddare och originalbatterier) 
för att kvalificera sig.

Batterier - Utrustning
Batterierna ska testas med hjälp av STANLEY FATMAX 
batteritestare som är tillgänglig från STANLEY. Garanti 
Batteriutbyte bör endast utföras av agenter som använder 
STANLEY -godkända processer och testutrustning. Vänligen 
kontakta din lokala Service manager för ytterligare 
information.

Fel laddare återlämnad med helt ny borr Skadat batteri

STANLEY FATMAX rekommenderad batteritestare
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BATTERITESTPROCESS

Kunden tar batteriet till 
agenten.

Agent begär laddare och 
verktyg om det inte lämnats av 

kunden.

Agent undersöker visuellt 
batteriets tillstånd och 

kontrollerar inköpsbevis.

Placera batteriet på 
kundens laddare i 2 

minuter. Indikerar LED “byt 
batteri”?

Uppfyller batteriet 
garantikriterier?

INTE TÄCKT AV GARANTIN, 
ÅTERLÄMNA TILL KUND

BYT UT BATTERIET
INGA PROBLEM, 

ÅTERLÄMNA TILL KUND

Om LED indikerar “för varmt/
kallt batter” - vänta tills 

batteriet når rumstemperatur 
och försök igen.

Placera batteriet i verktyget 
och kör funktionalitetstestet 

(ladda i 5 minuter om det 
behövs). Huruvida verktyget 

fungerar kan ge en indikation 
på problemet.

Anslut batteriet och verktyget 
till motortestaren. Kontrollera 

efter stabil spänning och 
lastström. Prova alla växlar och 

riktningar.

Är allt enligt specifikationer?

Har kunden klagat över dålig 
driftstid?

VARNING!
Använd aldrig STANLEY FATMAX 
testenheter för att ladda STANLEY 
FATMAX Li-ion batterier. 

Använd alltid den rekommenderade 
STANLEY laddaren.

BATTERISPECIFIKATION

ANGIVEN 
BATTERIKAPACITET

MINIMUM AH
SPECIFIKATION

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

KEMI BATTERIVOLT ANTAL 
CELLER

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

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Kontrollera batteriet 
mot agentens laddare.     

Samma problem?

Ladda batteriet fullt.

Är batteriet enligt 
specifikationer?

Kör cellkontrollprogram 
och kapacitetsprov 

på STANLEYs 
rekommenderade 

batteritestare.

Nej
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BATTERI - VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

FRÅGA: Hur skadas batterierna?

SVAR: Ofta fallerar batterier på grund av ålderdom. 
Deras kapacitet bryts ned till en punkt där batteriet 
inte kan tillhandahålla en användbar körtid per 
laddning. Andra fel är överhettning av batteriet, 
kortslutningen och skador på grund av plötslig 
påverkan.

FRÅGA: Vad kan jag göra för att mina batterier 
skall ha så lång livslängd som möjligt?

SVAR: Batterier försämras under den första 
användningsperioden. Detta är naturligt och är 
vanligt för alla batterier från alla tillverkare. Det finns 
dock sätt som du kan hjälpa till att öka livslängden 
på ditt batteri.

•  Överbelasta inte ditt verktyg.

•  Förvara batterierna under torra förhållanden 
mellan 4 och 20ºC om det inte ska användas 
några månader.

Li-ion-batterier ska de alltid lagras helt laddade. 
Om inte, finns det risk för att självutmatningen 
av batteriet kan orsaka att en eller flera celler går 
under kritisk spänning och därigenom gör batteriet 
oanvändbart. För normala kortare lagringsperioder är 
rumstemperatur önskvärt.

FRÅGA: Vad är “minneseffekt” och påverkar det 
elverktygens batterier?

SVAR: Minne är ett av många förhållanden som 
orsakar förlust av körtid. Minne skapas från mindre 
urladdningar (batterianvändningen avslutas innan 
full kapacitet levereras) i exakt samma applikation 
(dvs tandborste eller elektriska rakapparater) 

dagligen. Mindre urladdningar under exakt samma 
belastning sker sällan på elverktyg på grund av de 
olika applikationerna. De flesta användare använder 
fortfarande termen “minne” felaktigt för alla typer av 
reducerat batteri.

Även om NiCd- och NiMH-batterier kan påverkas av 
detta, gör inte Li-Ion-batterier det.

FRÅGA: Ska ett batteri laddas ur helt innan det 
laddas?

SVAR: Inget elverktygs batteri bör laddas ur helt 
innan laddningen, det är mer troligt att batteriet 
permanent skadas än att batteriets livslängd förlängs. 
Med Li-Ion batterier slocknar batteriet (eller ibland 
verktyget) automatiskt när strömmen sjunker under 
en fast punkt. Detta är normalt och skall då placeras 
på laddning.

FRÅGA: Kan vilken STANLEY FATMAX-laddare 
som helst användas för att ladda STANLEY 
FATMAX-batterier?

SVAR: Nej. Olika laddare är lämpliga för användning 
med olika batterier. Även om många laddare 
laddar många spänningar och kemikalier är det 
bäst att kontrollera kompatibilitet med din lokala 
återförsäljare eller ditt STANLEY service team om du 
är osäker.
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Chuckskador kan uppstå på grund av felaktig användning, till exempel:

• Bits som halkar och glider på grund av felaktig åtdragnimng av chucken.
•  Slitaget orsakas av att borren körs med chucken mot hårda ytor.
•  Det har samlats för mycket skräp på chucken (för att minimera detta, rengör alltid borret innan det sätts 

in i checken).
• Rost orsakad av olämplig eller lång exponering för fukt.
•  Vid försök att ta bort chucken eller tillbehören med hjälp av felaktiga verktyg, till exempel genom att 

använda en skruvmejsel.

Chucks omfattas normalt inte av garantin om de inte rör sig om tillverkningsfel.

12

RIKTLINJER - CHUCKAR

Motorer

För att säkerställa livslängden är motorerna utrustade med kylfläkt. Effektiviteten hos detta kylsystem är direkt relaterat 
till hastighet. Vid ökad påfrestning på en motor krävs mer energi för att bibehålla den nominella varvtalet. Under 
långvarig påfrestning sjunker motorhastigheten och kylningseffekten minskar snabbt. Motortemperaturen ökar sedan 
vilket kan resultera i kritisk överhettning.

För att undvika överhettning ska motorn alltid kunna arbeta med sitt optimala varvtal. En överhettad motor, som aldrig 
faller under garantin, är nästan alltid en indikation på felaktig användning av ett verktyg.

Strömbrytare och elektronikkort

Strömbrytare och elektronikkort kan vara statiska känsliga delar. De bör alltid lagras och monteras med lämpligt statiskt 

skydd. Obs! Strömbrytare och elektronikkort är känsliga för hög ström och värme orsakad av överbelastning av verktyg. 

Omfattas aldrig av garantin.

Överbelastad motor

Rostig chuck - utsatts för exponering av yttre 
element tex fukt

Överdriven användning

Skadad chuck - verktyg inte vårdats korrekt
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ONLINE INFORMATION

Information finns på www.2helpU.com

På vår servicesida 2helpU finns allt du behöver veta om STANLEY service: 

Teknisk data om våra produkter:

•   Instruktionsmanualer

•   Tekniska funktioner

•   Lista över reservdelar

•   Tekniska ritningar 

Detaljer om våra Auktoriserade Service Agenter och CRUs:

•   Lista över agenter

•   Hitta din närmsta agent

•   Detaljer om agent

•   Karta till lokala agenter

Som auktoriserad reparerings-agent har du fill access till www.2helpU.com via Tool Commerce. Förutom 
tekniska specifikationer, ritningar och reservdelslistor innehåller 2helpu kopplingsscheman, instruktionsböcker, 
reparationsanvisningar, servicebulletiner, reparationsvideor, reparationsanimationer och träningsinformation. 
Informationsnivån varierar per produkt och uppdateras regelbundet.
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GENERELLA FRÅGOR & SVAR

Fråga: Vilka produkter omfattas av STANLEY FATMAX 
3-års garanti?

Svar: STANLEY FATMAX European Power Tool (PT) 3 
års garanti gäller för kvalificerade STANLEY FATMAX-
verktyg som har registrerats online inom 4 veckor från 
inköpsdatumet. Villkor gäller.  

Fråga: Vilka elverktyg ingår inte i den förlängda (+2 
år) garantin?

Svar: Följande kategorier av elverktyg omfattas ej:

• Infästningsverktyg, batterier och laddare 

• Ombyggda eller reparerade produkter identifierade 
med ytterligare markeringar - “Fabriksreparation” och 
/ eller “Q”

• Kompressorer och generatorer

Dessa produkter omfattas av standard garantin på 1 år. 

Fråga: Vem kan registrera en STANLEY FATMAX 
produkt för en 3-års garanti? 

Svar: Den förlängda 3 års garantiregistreringen måste 
göras av slutanvändaren som har köpt STANLEY FATMAX-
elverktyget. Verkyget skall vara inköpt från en auktoriserad 
STANLEY FATMAX europeisk återförsäljare. Garantin kan 
inte överlåtas. Därför kan bara den ursprungliga STANLEY 
FATMAX användaren registrera och göra anspråk enligt 
garantin. 

Fråga: Gäller STANLEY FATMAX garantiriktlinjer även 
STANEY FATMAX handverktyg (tex knivar, måttband 
etc)?

Svar: Nej dessa riktlinjer gäller enbart STANLEY FATMAX 
elverktyg.

Fråga: Inkluderas rekonditionerade produkter för 
3-års garantin?

Svar: Rekonditionerade produkter är undantagna 
från 3-års garantin. Ombyggda eller rekonditionerade 
produkter identifi erade med ytterligare märkningar - 
“Fabriksreparation” och / eller “Q”.

Fråga: Exkluderas produktionsverktyg i villkoren för 3 
års garantin?

Svar: Ja, produkter som används för 
serieproduktionstillämpningar, byggnadsställningar, 
levereras till hyresföretag, enligt tjänsteavtal eller Business 
to Business-kontrakt är uteslutna och omfattas av de 
särskilda garantivillkor som anges i leveransavtalet.

Fråga: Är det möjligt att via post registrera sitt 
verktyg för ytterligare 2 års garanti? 

Svar: Registreringen är tyvärr endast möjlig via vår 
hemsida. 

Besök ‘http://www.STANLEYtools.eu/3’ för att se 
om ditt verktyg kan få förlängd garanti.
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Besök vår STANLEY service-sida för information om service, där hittar du:

• Din närmsta Auktoriserade serviceagent

• Vanliga frågor och svar

• Tekniska ritningar

• Instruktionsmanualer
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