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GARANTI-TJEKLISTE

Forefindes der orginalt købsbevis? JA NEJ

Er værktøjet stadig inden for garantiperioden? JA NEJ

Er værktøjet forsynet med CE-mærke? JA NEJ

Har værktøjet tidligere været repareret?
Er der anvendt originale STANLEY FATMAX dele?

JA NEJ

Er værktøjet blevet retuneret med det originale købsbevis? JA NEJ

Er alle dele lige gamle; batterier, ladere m.v.? JA NEJ

Er skaden forårsaget af defekte materialer eller fabrikationsfejl? JA NEJ

Viser værktøjet tegn på overdreven brug eller misbrug? JA NEJ

Viser værktøjet tegn på skade forårsaget af udefrakommende 
påvirknonger eller fremmedlegemer? 

JA NEJ

Hvilken type garanti er værktøjet dækket af? 1 ÅR 3 ÅR

Hvis det er en garantireparation i år 2 eller 3 - foreligger der gyldigt 
certifikat forudvidet garanti?*

JA NEJ

Skal et stykke værktøj repareres under garanti, skal alle gultmarkerede celler være opfyldt.
*3 år - kræver gyldigt certifikat for udvidet garanti.
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Introduktion

Dette dokument er en guide til vores autoriserede serviceagenter til hjælp til at skelne mellem slidte 
dele, misbrugte dele og defekte dele ved garantisager. Dette er en guide og identifi cerer ikke alle 
fejltyper.

Det er den autoriserede serviceagents beslutning at tildele garanti, men i tilfælde af tvist ligger den 
endelige beslutning hos den lokale servicechef.

Ved fremsendelse til vores firmas eget Repair Centre skal værktøjet indpakkes korrekt. Vi forbeholder os 
retten til at afvise en garantisag, hvis produktet/emballagen er defekt ved ankomst til vores Repair Center 
pga. utilstrækkelig emballering.

AUTORISERET SERVICEAGENT GARANTIREGLER

Eksempler på specifikke årsager til fejl er oplistet og klassifi ceret nedenfor:

Defekte materialer eller fremstillingsproces
Dækket af garanti

Slid eller misbrug af værktøj
Ikke dækket af garanti

Garantiregistrering – Værktøjet skal registreres inden for 4 uger fra købsdatoen for at opnå STANLEY 
FATMAXs 3-års garanti. Hvis værktøjet ikke er registreret eller der ikke foreligger registreringscertifikat, er der 
kun 1 års garanti.

Datokoden er krævet for at sikre, det korrekte værktøjet blev registreret, da det oprindeligt blev købt. Koden 
er også krævet ved tvist omkring købsbevis, da datokoden angiver, hvornår værktøjet blev produceret. Alle 
produkter (inkl. værktøj, tilbehør og tilbehørsdele) har datokoder. Ved alle garantisager skal datokoden 
identificeres. Datokoden består af 8 karakterer.

Datokoden findes på ydersiden af enheden. Datokoden på værktøjet skal matche koden på garanticertifikatet 
ved krav iht. 3-årsgaranti.

Eksempel på datokoder:

2017 27-C9 2016 42-BM

2016 51-BM 2017 27-C9
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ER HVAD
STANLEY
GARANTIPOLITIK?
FATMAX

ET ÅRS FULD GARANTI*

Hvis dit STANLEY FATMAX el-værktøj bliver defekt på 
grund af defekte materialer eller forarbejdning inden 
12 måneder fra købsdatoen, kan STANLEY Europa 
med forbehold af garantibetingelserne i afsnit 2 til 4 
nedenfor ombyttes alle defekte dele gratis eller, efter 
vores skøn, udskifte enheden uden beregning:

• Produktet er blevet anvendt i overenstemmelse 
med de angivne anvisninger og er ikke blevet udsat 
for misbrug, overdreven brug, belastning eller 
mekanisk påvirket.

• Produktet har været udsat for retfærdigt slidtage.  
• Reparationer er ikke forsøgt af uautoriserede 

personer.   
• Der forefindes et købsbevis.
• STANLEY produkter er retuneret helt og med alle 

originale dele.

Denne garanti dækker ikke forbrugsvarer og udelukker 
ikke brugerens forpligtelse til at vedligeholde produktet 
når det er nødvendigt.

Hvis du ønsker at fremsætte krav, skal du kontakte 
sælgeren eller find det nærmeste autoriserede STANLEY 
serviceværksted online, I STANLEYs katalog eller 
kontakt dit STANLEY-kontor på den adresse, der er 
angivet i brugsanvisningen. En liste over autorierede 
STANLEY serviceværksteder og detaljerede oplysninger 
om vores eftersalgsservice er tilgængelig på 
internetadressen: www.STANLEY.eu.

* De fleste STANLEY FATMAX el-værktøjer har en 3 
års garanti, hvis produktet er blevet registreret online 
indenfor 4 uger efter købet.  

3 ÅRS UDVIDET GARANTI**

Registrer dit STANLEY FATMAX el-værktøj inden for 4 
uger efter købet, og kvalificer dig til yderligere 2 års 
garanti. Hvis uheldet er ude, garanterer STANLEY, at 
hvis dit værktøj bliver defekt, i form af defekte dele 
eller udførsel, efter du har registreret det online, at 
udskifte og reparere alle defekte dele gratis eller efter 
eget valg at udskifte produktet.    

Hvad skal du bruge?

• Det værktøj du ønsker at registrer
• Købsbevis
• Login eller registrering til MySTANLEY
• Tilføj detaljerne om dit værktøj
• For at tilføje mere end et produkt, skal du bare 

trykke på “registrer et nyt produkt”

STANLEY Europa har tiltro til kvaliteten af 
egne produkter og tilbyder en enestående 
garanti til professionelle brugere af
produkterne. Denne garantierklæring er 
et tillæg til og på ingen måde erstatning 
af dine kontraktlige rettigheder som 
professionel bruger eller dine lovbestemte 
rettigheder som privat ikke-professionel 
bruger. Garantien er gældende i 
medlemslande i EU og EFTA.
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Du skal være i besiddelse af købsbeviset før det kan vurderes om skaden er dækket af garantien. 
Produkter købt udenfor EU eller Den europæriske frihandelszone, som ikke er markeret med CE-mærkningen 
er ikke dækket af STANLEY garantien. CE-mærkningen skal fremgå på STANLEY produktet som vist herunder:

CE-mærkning er et lovkrav for produkter omfattet af en eller flere af de europæiske direktiver, der fastlægger 
dets anvendelse. Ved STANLEY-produkter betyder det, at STANLEY har kontrolleret, at produktet opfylder 
kravene i de relevante direktiver *.

*Eksklusiv lasere og trykluftværktøj. Disse produkter kræver ikke CE-mærkning.

HVAD ER STANLEY FATMAX GARANTIPOLITIK?

Vilkår og betingelser 

I det ærgerlige tilfælde, at dit el-værktøj bliver defekt på grund af defekte dele eller udførsel inden for 3 år efter købet; 
Garanterer STANLEY at ombyttes eller reparerer alle defekte dele gratis, eller efter eget valg, udskifte vare gratis. Forud-
sat at: 

• Produktet er registreret på www.STANLEY.eu/3 indenfor 4 uger.
• Produktet er ikke blevet misbrugt og er blevet anvendt i overenstemmelse med brugsanvisningen.
• Produktet har kun været udsat for retfærdig slidtage.
• Reparationer er ikke blevet forsøgt af uautoriserede personer.
• Produktet retuneres komplet med alle originale komponenter.
• Produktet er CE-mærket.
• Købsbeviset og det udvidede garanticertifikat skal kunne fremvises, når værktøjet bliver taget ind til reparation. 
• Denne garanti dækker ikke forbrugsvarer og udelukker ikke brugerens forpligtelse til at vedligeholde produktet når 

det er nødvendigt.
• Batterier og opladere er ikke inkluderet i den forlængede 3 års garanti. 

Hvis du efter dit køb, ikke har registreret dit produkt inden for 4 uger, skal du ikke være nervøs! Du har stadig 1 års ga-
ranti, hvilket betyder, at hvis du er uheldig og dit el-værktøj bliver defekt eller har defekte dele inden for et år efter købet. 
Garanterer STANLEY at ombytte eller reparere alle defekte dele gratis eller efter eget valg udskifte produktet gratis. Disse 
forudsætninger skal være opfyldt:

• Produktet er ikke blevet misbrugt og er blevet anvendt i overenstemmelse med brugsanvisningen.
• Produktet har kun været udsat for retfærdig slidtage.
• Reparationer er ikke blevet forsøgt af uautoriserede personer.
• Produktet returneres komplet med alle originale komponenter.
• Produktet er CE-mærket.
• Købsbeviset og det udvidede garanticertifikat skal kunne fremvises, når værktøjet bliver taget ind til reparation.
• Denne garanti dækker ikke forbrugsvarer og udelukker ikke brugerens forpligtelse til at vedligeholde produktet når 

det er nødvendigt.

Evaluering af skaden – Første skridt
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FORTOLKNING AF GARANTIPOLITIKKEN

Hovedpunkterne i garantien er:

• STANLEY reparerer uden omkostning enhver fejl, der skyldes materiale- eller fabrikationsfejl inden for 12 

måneder fra købsdatoen.

• Garantien dækker ikke fejl på dele, hvis det skyldes overdreven brug og slid eller misbrug af værktøjet.

• Garantien dækker ikke, hvor en uautoriseret person har forsøgt at foretage en reparation.

• Materiale- eller fabrikationsfejl.

STANLEY sætter store kvalitetskrav til sine leverandører og produktionsfaciliteter, og alle 
produkter testes, før de forlader fabrikken. Der kan dog ved sjældne tilfælde forekomme defekte 
produkter.

Hvor det kan bevises til vores tilfredsstillelse, at produktfejlen var forårsaget af enten:

a) Ukorrekt samling hos producenten,

b) At producenten har fremstillet en eller flere produktkomponenter, der ikke lever op til specifikationerne, vil 
STANLEYs garanti sikre reparation af en sådan fejl på produktet uden omkostning for brugeren.

Nedenstående eksempler er ikke dækket af Garantien:

Ødelagt batteri (snit i batteri)Revnet baseplade
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FORTOLKNING AF GARANTIPOLITIKKEN

Brug og slitage

STANLEYs garanti dækker ikke komponenter, der er udsat for “Overdreven brug og slid”. Termen “Brug og 
slid” refererer til det antal timer, produktet har været anvendt, og miljøet, det  har været anvendt i. Omfanget 
af brug og slid fastsættes af dig som autoriseret serviceagent.

Nedenstående eksempler er ikke dækket af Garantien:

Ødelagte fjedre Slidte sømprofi ler

Ødelagte eller slidte slaganordninger Overdreven brug, manglende vedligeholdelse

Ud over “Brug og slid”-vilkårene på vores produkter 
er følgende dele ikke dækket under garantien, med 
mindre defekten er opstået under produktionen, 
hvilket afgøres af dig som autoriseret serviceagent:

• Kul

• Borepatroner

• Todelte produkthuse

•   Ledninger (note: ødelagte kabler influerer på 
sikkerheden og værktøjets ydelse og medfører 
anvisning af garantikrav)

Det følgende er eksempler på dele, der kan være 
udsat for brug og slid og derfor ikke er dækket, 
hvis produktet har været udsat for overdreven brug 
i forbindelse med en opgave og det miljø, det er 
designet til:

• Kommutatorer

• Lejer 

• Kontakter

• Slagstykker og hamre

• Koblinger 

• Returfjedre 

• Generelt andre dele, der interagerer
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FORTOLKNING AF GARANTIPOLITIKKEN

Misbrug af værktøj

Eksempler på misbrug af værktøj inkluderer:

• Ekstreme slag eller fald

• Indtrængen af fremmedobjekter så som søm, 
skruer, sand

• Anvendelse af det forkerte værktøj til opgaven

• Enhver ændring på en maskine

• Forlænget udsættelse for miljøet

• Forkert Volt leveret til værktøjet

• Anvendelse af forkert tilbehør eller batterier

• Manglende udførelse af anbefalet service (især 
hamre)

• Anvendelse af forkert fedt (dit el-værktøj kræver 
ikke yderligere smørelse – smør ikke værktøjet, 
da det vil ødelægge de indre dele).

Service forsøgt af uautoriserede personer

En kunde må under ingen omstændigheder forsøge reparere sit eget værktøj i garantiperioden.

Ethvert sådant forsøg vil annullere garantien for det pågældende værktøj. Garantireparationer må kun udføres gennem 
en autoriseret STANLEY FATMAX serviceagent.

Genrelle retningslinjer

• Fremtving købsbevis. Vær sikker på, det er et gyldigt dokument, der blev udstedt i forbindelse med køb, og at 
værktøjet er stadig inden for garantiperioden.

• I nogle lande skal garantikort udfyldes og vedlægges værktøjet, der returneres under garanti.

• Produktet skal have været anvendt i overensstemmelse med brugervejledningen.

• Alle garantikrav skal være forsynet med kundens navn og adresse.

• Service under garanti vil ikke forlænge eller forny garantiperioden for værktøjet.

• Anvend kun originale STANLEY FATMAX-reservedele.

• Du må ikke acceptere et produkt, der er repareret med uoriginale STANLEY FATMAX-komponenter, herunder 
uoriginale batterier.

• Accepter ikke under garanti værktøj, som er blevet misbrugt, tabt eller beskadiget.

• For artikler, der sælges som en del af et salgsfremmende sæt (f.eks. tøj eller el-artikler) henvises til din lokale 
servicechef for assistance.

Transport

•    For at beskytte værktøjet under transporten skal det returneres til reparation i den originale emballage, herunder 
værktøjskassen.

Forkert værktøj til opgaven Vandskade
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BATTERIER  - GENEREL HÅNDTERING*

For at sikre maksimal levetid på et batteri, er der nogle ”best practises”, der skal følges som en generel vejledning.

Kontroller, at brugeren har levet op til følgende retningslinjer:

1. Batteriet opnår optimal ydelse ved opladning ved stuetemperatur. Det bør ikke oplades ved temperaturer under 4 ° 
C eller over 40 ° C. Under disse betingelser vil batteriet ikke blive fuldt opladet og kan blive permanent beskadiget.

2. Hvis batteriet er varmt, skal brugeren holde det ude af opladeren i mindst 2 timer, indtil batteriet har opnået 
stuetemperatur.

3. Brugeren skal ikke forsøge at afl ade batteriet ud over det punkt, hvor værktøjet ikke længere opererer med den e! 
ekt og drejningsmoment, der er nødvendig for opgaven. Dette kan forårsage permanent skade, som vil forhindre, at 
batteriet kan oplades fuldt ud. Brugeren må ikke sætte tape på aftrækkeren på værktøjet for at afl ade batteriet.

4. Batteriet skal opbevares på et køligt, tørt sted. Hvis temperaturen overstiger 49 °C, kan det reducere batteriets 
levetid.

5. Brugeren skal periodisk, oplade batteriet natten over for at drage fuld fordel af 3-trins ladesystemet for optimal 
driftstid og batterilevetid.

6. Batterier skal beskyttes med opbevaringshætte, når det ikke anvendes. (Advarsel: Efterlad ikke løse metaldele i 
værktøjskassen tæt på batteriets poler).

7. Batterihængsler bør beskyttes mod misbrug eller ekstrem forurening, der kan påvirke låsning af batteriet i værktøjet.

8. Overbelastning af maskinen. Hvis du overbelaster maskinen, kan det afl ade batteriet, som kan resultere i 
permanent skade på battericellerne.

9. Batteriet må ikke opbevares påsat opladeren.

10. Batteriet skal opbevares væk fra direkte sollys.

I tilfælde, hvor det er tydeligt, at disse retningslinjer ikke er blevet fulgt, dækkes den deraf følgende skade på batteriet 
eller lave ydeevne ikke af garantien.

Batterier dækket under garantien skal fremsendes 
komplette til serviceagenten (værktøj, oplader & originale 
batterier) for at være omfattet.

Batterier - udstyr

Batterier skal testes ved hjælp af STANLEY FATMAXs 
batteritester, som fås hos STANLEY. Ombygning af batterier 
under garanti bør kun udføres af serviceagenter ved hjælp 
af STANLEY godkendte processer og testudstyr. Kontakt din 
lokale servicechef for yderligere detaljer.

Gammel oplader indleveret sammen med helt ny 
boremaskine

Beskadiget batteri

STANLEY FATMAX anbefalede batteritester
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BATTERI-TESTNINGSPROCES

Kunden bringer batteri til 
serviceagenten.

Agenten anmoder om oplader 
og værktøj, hvis ikke det 

tilbydes af kunden.

Agent undersøger visuelt 
batteriets tilstand og 

kontrollerer købsbevis.

Placer batteriet på kundens 
oplader i 2 minutter. 

Indikerer LED “udskift 
batteriet”?

Opfylder batteriet kriterierne i 
garantibetingelserne?

IKKE DÆKKET AF 
GARANTIEN: RETURNER TIL 

KUNDEN

UDSKIFT BATTERI
INTET PROBLEM - RETUNER 

TIL KUNDEN

Hvis LED indikerer “varm / kold 
forsinkelse” – vent til batteriet 

har nået stuetemperatur, og 
prøv igen.

Placer batteriet i værktøjet 
og kør en funktionalitetstest 
(fakturer for 5 minutter om 

nødvendigt). Om værktøj virker 
eller ej kan give en indikation 

af problemet.

Tilslut batteri og værktøj 
motortester. Kontroller for 

stabil spænding og strøm uden 
belastning. Prøv alle gear og 

retninger.

Er alt iht. specifikationer?

Har kunden klaget over kort 
køretid?

ADVARSEL!
Brug aldrig STANLEY FATMAXs 
testenhed til at oplade et STANLEY 
FATMAX Li-Ion batteri. 

Brug altid den anbefalede STANLEY-
oplader.

BATTERISPECIFIKATIONER

VURDERET 
BATTERIKAPACITET

MIN AH 
SPECIFIKTION

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

KEMI BATTERI-VOLT #ANTAL 
CELLER

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

Nej

No

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Check batteriet mod 
agentens oplader.
Samme problem?

Oplad batteriet helt.

Er batteriet inden 
for specifikationer?           
(Se tabel til venstre)

Kør cellekontrolprogram 
og kapacitetstest 

på den af STANLEY 
anbefalede 

batteritester.

Nej
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BATTERI FAQS

Q: Hvordan fejler batterier?

A: Ofte svigter batteripakker, fordi de bliver 
gamle. Deres kapacitet forringes til et punkt, hvor 
batteripakken ikke kan levere en nyttig driftstid per 
opladning. Andre fejl omfatter overophedning af 
batteriet, kortslutning og skader grundet pludselige 
påvirkninger.

Q: Hvad kan jeg gøre for at få mine batterier til 
at forblive i bedste stand så længe som muligt?

A: Batterier forringes i løbet af deres brugsperiode. 
Dette er naturligt og er almindeligt for alle batterier 
fra alle producenter. Men der er måder, hvorpå du kan 
hjælpe batteriet, så det holder længere.

•  Overbelast ikke dit værktøj.

•  Opbevar batteripakkerne under tørre forhold 
mellem 4 og 20 ºC, hvis de ikke skal bruges i 
nogle måneder.

Li-Ion batterier bør altid opbevares fuldt opladet.  
Hvis ikke, er der risiko for, at pakkens selvafladning 
kan medføre, at en eller flere celler ødelægges under 
kritisk spænding og dermed gør batteriet ubrugeligt.
For normale, kortere opbevaringsperioder er 
stuetemperatur ønskeligt.

Q: Hvad er “hukommelsese! ekt” og hvordan 
påvirker det el-værktøjsbatterier?

A: Hukommelse er en af mange tilstande, som 
forårsager tab af køretid. Hukommelse er skabt ud 
fra gentagne ukomplette afladninger (anvendelse 
af batteriet afsluttes, før den fulde kapacitet er 
leveret) ved nøjagtigt samme daglige opgave (f.eks. 

tandbørste eller elektrisk barbermaskine). Værktøj 
oplever sjældent disse delvise afladninger under 
nøjagtig samme belastning pga. alsidigheden af 
opgavetyper. De fleste brugere anvender stadig 
udtrykket “hukommelse” forkert for alle typer af 
reduceret batteriydeevne. NiCd og NiMH kan lide
under denne tilstand - Li-Ion kan ikke.

Q: Skal et batteri aflades helt, inden det 
oplades?

A: Intet el-værktøjs batteri bør aflades helt inden 
opladning; det er mere sandsynligt, at dette 
beskadiger batteripakken permanent, end at det 
forlænger batteripakkens levetid. Med Li-Ion batterier 
slukkes batteriet (eller undertiden værktøjet) 
automatisk, når strømmen falder til under et bestemt 
punkt. Dette er normalt, og det er det punkt, hvor det 
skal sættes til opladning.

Q: Kan enhver STANLEY FATMAX-oplader bruges 
til at oplade ethvert STANLEY FATMAX-batteri?

A: Nej. Forskellige opladere passer til forskellige 
batterier. Selv om mange opladere vil kunne oplade 
mange spændinger (Volt) og kemier, er det bedst at 
tjekke kompatibilitet med din lokale forhandler eller 
STANLEY service team, hvis du er i tvivl.
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Skader på borepatroner kan opstå på grund af misbrug, for eksempel:

• Bit-skred på grund af forkert stramning af borepatronen.
•  Slid forårsaget af betjening af boremaskinen med borepatronen kørende mod hårde overfl ader.
•  Manglende fjernelse af ophobet snavs på borepatronen (for at minimere risikoen, skal man altid rense 

boret, inden det sættes i borepatronen).
• Rust forårsaget af langvarig udsættelse for fugt.
• Hvis du forsøger at fjerne borepatronen eller tilbehøret ved hjælpe af forkert værktøj, f.eks. ved hjælp af 

en skruestik.

Borepatroner er normalt ikke omfattet af garanti, medmindre de ikke var fremstillet iht. specifikke standarder.
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VEJLEDNING - BOREPATRONER

Motorer
For at sikre lang levetid, er motorerne forsynet med en køleventilator. Effektiviteten af dette kølesystem er direkte 
relateret til hastigheden af ankeret. Når en motor belastes, kræver det mere energi at opretholde de nominelle omdr./
min. Under langvarig belastning, falder motorhastigheden, og den kølende effekt falder hurtigt. Motortemperaturen vil 
derefter stige, hvilket kan resultere i kritisk overophedning.

For at undgå overophedning bør motoren til enhver tid være i stand til at køre ved det optimale omdrejningstal. En 
overophedet motor, som aldrig er dækket af garanti, er næsten altid en indikation af ukorrekt anvendelse af værktøj.

Kontakter og printplader
Kontakter og printplader kan være statisk følsomme dele. Som sådanne bør de altid opbevares og monteres med 
passende statisk beskyttelse. Bemærk: Kontakter og printplader er følsomme over for høj strøm og varme forårsaget af 
overbelastning af værktøjet. Sådanne fejl er aldrig dækket af garanti.

Afbrændt motor

Rusten borepatron – efterladt i udendørs 
elementer

Overdreven brug

Beskadiget borepatron – værktøjet er ikke 
behandlet ordentligt
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ONLINE INFORMATION

Information findes på www.2helpU.com

Vores service website, 2helpU giver dig alt, du behøver vide om STANLEY service:

Teknisk data om vores produkter:

•   Instruktionsmanualer

•   Tekniske egenskaber

•   Reservedelslister

•   Tekniske tegninger

Detaljer om vores autoriserede service-agenter og CRU’er:

•   Liste over vores agenter

•   Find den nærmeste agent

•   Agentdetaljer

•   Kort til at fi nde din agent

Som autoriseret reparatør har du fuld adgang til www.2helpU.com via tool commerce. I tillæg til tekniske 
specifikationer, tegninger og styklister, indeholder 2helpu ledningsdiagrammer, brugsanvisninger, 
reparationsinstruktioner, servicebulletiner, reparationsvideoer, reparationsanimationer og 
uddannelsesinformation. Niveauet af oplysninger varierer efter produkt og opdateres løbende.
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GENERELLE FAQS

Q: Q: Hvilke produkter er omfattet af STANLEY 
FATMAX 3-års garanti?

A: STANLEY FATMAXs europæiske 3-års elværktøjsgaranti 
er gældende for alt omfattet STANLEY FATMAX el-værktøj 
der er blevet registreret online inden for 4 uger fra 
købsdatoen. Vilkår og betingelser gælder.  

Q: Hvilket el-værktøj er ikke inkluderet i den 
yderligere 2 års garanti?

A: Følgende el-værktøjsgrupper er ikke omfattet:

• Befæstelsesværktøj, f.eks. sømpistoler, krudtdrevet 
værktøj, batterier og ladere

• Genopbyggede eller istandsatte produkter, der kan 
identificeres på yderligere afmærkninger: “Factory 
rework” og/eller “Q”

• Kompressorer og generatorer

These products are covered by the standard 1 year 
guarantee. 

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

A: Den udvidede 3-års garantiregistrering skal foretages af 
den STANLEY FATMAX slutbruger, som har købt STANLEY 
FATMAX el-værktøj fra en autoriseret europæisk STANLEY 
FATMAX-forhandler til brug i dennes erhverv. Garantien 
kan ikke overføres. Derfor kan kun den oprindelige 

STANLEY FATMAX slutbruger foretage registrering og 
fremsætte krav under garantien.

 

Q: Gælder disse STANLEY FATMAX 
garantiretningslinjer også STANLEY FATMAX 
håndværktøj (Målebånd, vaterpas, knive osv.)?

A: Nej, disse STANLEY FATMAX garanti retningslinjer 
gælder kun for STANLEY FATMAX el-værktøj.

Q: Er renoverede produkter omfattet af de 3 års 
garanti?

A: Renoverede produkter er undtaget fra de 3 års garanti. 
Genopbyggede eller istandsatte produkter er identificeret 
med ekstra markeringer – “Factory rework” og/eller “Q”.

Q: Udelukkes høj-produktionsværktøj i vilkår og 
betingelser for 3 års garanti?

A: Ja. Produkter, der anvendes til serieproduktionen, 
stilladser, der leveres til udlejningsselskaber, under 
serviceaftaler eller Business-to-Business kontrakter er 
udelukket og er underlagt de specifikke garantivilkår 
angivet i leveringskontrakten.

Q: Kan en kunde registrere sig pr. post og opnå de 
yderligere 2 års garanti?

A: Desværre – registrering kan kun ske online.

Besøg ‘http://www.STANLEYtools.eu/3’ for at tjekke 
om dit el-værktøj er berettiget til 3-års garanti.
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Besøg vores STANLEY Service side for informationer om Eftersalgs Services, herunder:

• Din nærmeste autoriseret reparations agent

• Ofte stillede spørgsmål

• Tekniske tegninger

• Instruktionsmanualer
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