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POKYNY PRO PRACOVNÍKY AUTORIZOVANÉHO 
SERVISU TÝKAJÍCÍ SE ZÁRUKY NA ELEKTRICKÉ 
NÁŘADÍ
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KONTROLNÍ SEZNAM PRO UPLATNĚNÍ ZÁRUKY

Je k dispozici originální doklad o zakoupení nebo jeho kopie? ANO NE

Je toto nářadí ještě v záruční lhůtě? ANO NE

Je nářadí označeno značkou CE? ANO NE

Pokud bylo toto nářadí již opravováno, byly při opravě 
použity originální díly STANLEY FATMAX?

ANO NE

Bylo nářadí vráceno s originálním dokladem o zakoupení? ANO NE

Jsou všechny díly stejně staré, (baterie, nabíječky, atd.) ANO NE

Bylo poškození způsobeno vadou materiálu nebo dílenským 
zpracováním?

ANO NE

Vykazuje nářadí stopy nadměrného opotřebení nebo nevhodného 
zacházení?

ANO NE

Vykazuje nářadí stopy poškození následkem vnějších vlivů nebo 
cizích předmětů?

ANO NE

Jaký typ záruky se vztahuje na toto nářadí? 1 ROK 3 ROKY

Pokud se jedná o záruční opravu během 3. roku – je k dispozici 
platný certifikát týkající se rozšířené záruky?*

ANO NE

U nářadí, které bude opravováno v rámci záruky, se váš kontrolní seznam musí shodovat u všech výše 
uvedených a žlutě zvýrazněných políček.

*3 roky – je vyžadován platný certifikát týkající se prodloužené záruky.

VXK0824
Sticky Note
The statement about 1 year warranty is not valid according to the law related to consumer market. This is against the law in CZ/SK. Standard is 2 years for consumer B2C market.
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Úvod

Tento dokument slouží jako referenční příručka pro pracovníky našich autorizovaných servisů, která jim 
umožní rozlišovat mezi opotřebovanými díly, špatně používanými díly a poškozenými díly pro účely 

uplatnění záruky. Jde pouze o průvodce, který neidentifikuje všechny typy závad.

Rozhodnutí o schválení záruční reklamace je věcí autorizovaného servisního zástupce, ovšem u sporných 
případů závisí konečné rozhodnutí na místním manažerovi servisu.

V případě odeslání výrobku do našeho firemního servisu zajistěte použití správného obalu. Máme právo 
odmítnout požadovanou reklamaci v rámci záruky, jestliže výrobky/obaly dorazí do našeho servisu 
poškozeny z důvodu nedostatečného zabalení.

PRŮVODCE PRO UPLATNĚNÍ ZÁRUKY PRO PRACOVNÍKY AUTORIZOVANÉHO SERVISU

Příklady specifických příčin závad a jejich klasifikace:

Vady materiálu nebo špatné dílenské zpracování
Kryto v rámci záruky

Opotřebování nebo špatné zacházení s nářadím
Není kryto v rámci záruky

Registrace záruky – Nářadí musí být zaregistrováno do čtyř týdnů od zakoupení, aby získalo nárok na záruku 
STANLEY FATMAX v trvání 3 let. Nebude-li provedena registrace nebo nebude-li vydán žádný registrační 
certifikát, na takové nářadí se bude vztahovat pouze záruka v trvání 2 let.

Je vyžadován datový kód, aby bylo zajištěno, že při původním zakoupení nářadí bylo zaregistrováno správné 
nářadí. To je vyžadováno také v případě, existují-li spory týkající se dokladu o zakoupení, protože datový kód 
udává, kdy bylo nářadí vyrobeno. Všechny výrobky (včetně nářadí, příslušenství a doplňků) jsou opatřeny 
datovým kódem. V rámci záruční reklamace musí být vždy identifikován datový kód. Datový kód se skládá z 8 
znaků.

Datový kód se může nacházet kdekoli na povrchu výrobku. U jakékoli záruční reklamace v rámci záruky v 
trvání 3 let se datový kód na nářadí musí shodovat s údaji uvedenými na certifikátu záruky.

Příklady datových kódů:

2017 27-C9 2016 42-BM

2016 51-BM 2017 27-C9



www.STANLEYTOOLS.eu

0

JEJAKÁ
POLITIKA

STANLEY
FATMAX?

ZÁRUKY

PLNÁ ZÁRUKA V TRVÁNÍ JDVOU LET*

Dojde-li během 24 měsíců od zakoupení výrobku 
STANLEY FATMAX k poškození tohoto výrobku z 
důvodu závady materiálu nebo špatného dílenského 
zpracování, společnost STANLEY Europe zaručuje 
bezplatnou výměnu všech poškozených částí - nebo dle 
našeho uvážení - bezplatnou výměnu celého výrobku, 
za následujících podmínek:

• Tento výrobek byl používán v souladu se všemi
dodanými pokyny pro použití a nebyl vystaven
špatnému zacházení, nadměrné síle, zatížení nebo
mechanickým rázům.

• Tento výrobek byl vystaven běžnému použití a
opotřebování.

• Tento výrobek nebyl opravován neoprávněnými
osobami.

• Byl předložen doklad o zakoupení.
• Tento výrobek STANLEY byl vrácen kompletní se

všemi původními komponenty.

Tato záruka se nevztahuje na spotřební výrobky a 
nevylučuje povinnost uživatele provádět údržbu nebo 
kalibraci výrobku, je-li to vyžadováno.

Požadujete-li reklamaci, kontaktujte nejbližšího 
autorizovaného prodejce nebo vyhledejte nejbližší 
autorizovaný servis STANLEY v katalogu STANLEY nebo 
kontaktujte prodejce na adrese, která je uvedena na 
obalu nebo v tomto návodu. Seznam autorizovaných 
prodejců STANLEY a všechny podrobnosti o našem 
poprodejním servisu naleznete na internetové adrese 
www.STANLEY.eu.

* Na většinu elektrického nářadí STANLEY Fatmax
se vztahuje záruka v trvání 3 let, jestliže bylo toto
nářadí zaregistrováno online do 4 týdnů od data jeho
zakoupení.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA V TRVÁNÍ 3 LET**

Zaregistrujte vaše elektrické nářadí STANLEY FatMax 
do 4 týdnů od jeho zakoupení a budete mít nárok 
na další 2 roky záruky. Máte-li vaše elektrické 
nářadí zaregistrováno a dojde-li nepravděpodobně k 
poškození tohoto výrobku z důvodu závady materiálu 
nebo špatného dílenského zpracování, společnost 
STANLEY zaručuje bezplatnou opravu nebo výměnu 
všech poškozených částí - nebo dle našeho uvážení - 
bezplatnou výměnu celého výrobku.

Co budete potřebovat?

• Nářadí, které chcete zaregistrovat
• Doklad o zakoupení
• Přihlášení nebo registraci v aplikaci MySTANLEY
• Doplnění podrobností o vašem nářadí
• Chcete-li přidat více než jeden výrobek, jednoduše

klikněte na „registrovat nový výrobek“

Společnost STANLEY Europe je 
přesvědčena o kvalitě svých výrobků a 
nabízí mimořádnou záruku pro uživatele 
tohoto výrobku. Tato záruka je nabízena ve 
prospěch zákazníka a nijak neovlivní vaše 
smluvní nebo zákonná práva. Tato záruka 
je platná ve všech členských státech EU a 
evropské zóny volného obchodu EFTA.
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Před vyhodnocením jakékoli reklamace v rámci záruky musíte získat doklad o zakoupení. Na výrobky 
zakoupené mimo území EU nebo mimo zónu Evropského sdružení volného obchodu, které nejsou označeny 
značkou CE, se záruka STANLEY nevztahuje. Výrobky STANLEY musí mít označení CE, jak je zobrazeno níže:

Označení CE je zákonným požadavkem pro výrobky, na něž se vztahuje jedna nebo více evropských směrnic, 
které stanovují její použití. V případě výrobků STANLEY to znamená, že společnost STANLEY prověřila, že tyto 
výrobky splňují požadavky příslušných směrnic*.

* Mimo lasery a pneumatické nářadí, tyto výrobky nevyžadují označení CE.

JAKÁ JE POLITIKA ZÁRUKY STANLEY FATMAX?

Pravidla a podmínky  

Dojde-li během 3 let od zakoupení vašeho elektrického nářadí k poškození tohoto výrobku z důvodu závady materiálu 
nebo špatného dílenského zpracování, společnost STANLEY zaručuje bezplatnou výměnu všech poškozených částí - nebo 
dle našeho uvážení - bezplatnou výměnu celého výrobku, za následujících podmínek: 

• Tento výrobek byl zaregistrován na adrese www.STANLEY.eu/3 do 4 týdnů od jeho zakoupení.
• Tento výrobek byl používán pouze správným způsobem a v souladu s pokyny uvedenými v návodu.
• Tento výrobek byl vystaven pouze běžnému použití a opotřebování.
• Tento výrobek nebyl opravován neoprávněnými osobami.
• Tento výrobek byl vrácen kompletní se všemi původními komponenty.
• Tento výrobek je opatřen označením CE.
• Doklad o zakoupení a příslušný certifikát týkající se prodloužené záruky jsou předkládány, když je nářadí přebíráno k

opravě.
• Tato záruka se nevztahuje na spotřební výrobky a nevylučuje povinnost uživatele provádět údržbu nebo kalibraci

výrobku, je-li to vyžadováno.
• Prodloužená záruka v trvání 3 let se nevztahuje na baterie a nabíječky.

Neprovedete-li registraci vašeho výrobku do 4 týdnů od jeho zakoupení, nebojte se! Budete mít stále nárok na naši 
standardní záruku v trvání 2 let, což znamená, že v nepravděpodobném případě, kdy u vašeho elektrického nářadí 
dojde během 2 let od jeho zakoupení k poškození z důvodu závady materiálu nebo špatného dílenského 
zpracování, společnost STANLEY zaručuje bezplatnou výměnu všech poškozených částí – nebo dle našeho uvážení – 
bezplatnou výměnu celého výrobku, za následujících podmínek:

• Tento výrobek byl používán pouze správným způsobem a v souladu s pokyny uvedenými v návodu.
• Tento výrobek byl vystaven pouze běžnému použití a opotřebování.
• Tento výrobek nebyl opravován neoprávněnými osobami.
• Tento výrobek byl vrácen kompletní se všemi původními komponenty.
• Tento výrobek je opatřen označením CE.
• Doklad o zakoupení je předkládán, je-li nářadí přebíráno k provedení opravy.
• Tato záruka se nevztahuje na spotřební výrobky a nevylučuje povinnost uživatele provádět údržbu nebo kalibraci

výrobku, je-li to vyžadováno.

Vyhodnocení reklamace – První kroky
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INTERPRETACE ZÁRUČNÍ POLITIKY

Klíčové aspekty záruky jsou:

• Společnost STANLEY do 24 měsíců od data zakoupení bezplatně opraví jakákoli poškození, která 

budou způsobena vadou materiálu nebo špatným dílenským zpracováním.

• Tato záruka se nevztahuje na vady dílů způsobené běžným opotřebováním nebo nesprávným použitím.

• Záruka ztrácí platnost v případě, kdy se o opravy pokusily neautorizované osoby.

• Vady materiálu nebo špatné dílenské zpracování.

Společnost STANLEY aplikuje na své dodavatele a výrobní operace velmi vysoké standardy týkající 
se kvality a všechny výrobky jsou před opuštěním továrny testovány. Existují ovšem výjimečné 
případy, kdy dojde k závadě výrobku. 

Kde lze k vaší spokojenosti ověřit, zda byla závada výrobku způsobena následovně:

a) Nesprávným sestavením ve výrobním závodě, nebo,

b) Chybou výrobce při výrobě jednoho nebo více dílů výrobku z hlediska limitních parametrů konstrukce,
potom se společnost STANLEY zaručuje, že poskytne uživateli opravu takové závady výrobku zdarma.

Na níže uvedené případy se záruka nevztahuje:

Poškození z důvodu nadměrného používáníPrasklá základní deska
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INTERPRETACE ZÁRUČNÍ POLITIKY

Běžné opotřebování

Tato záruka STANLEY FATMAX se nevztahuje na komponenty, které jsou vystaveny „nadměrnému 
opotřebování“. Termín „opotřebování“ označuje počet hodin, kdy byl výrobek používán a prostředí, v 
jakém byl používán. Rozsah opotřebování pro jakýkoli výrobek bude určen vámi, jako autorizovaným 
servisním zástupcem.

Na níže uvedené případy se nevztahuje záruka:

Poškození pružin Opotřebovaný profil

Poškozený a opotřebovaný rázový mechanismus Nadměrné použití, nedostatečná údržba

Mimo prohlášení, které se týká „opotřebování“ u 
našich výrobků, se záruka nevztahuje na následující 
díly, pokud nedošlo k jejich poškození během výroby, 
což bude určeno vámi, jako autorizovaným servisním 
zástupcem:

• Uhlíky

• Sklíčidla

• Upínací kleštiny

• Kabely (poznámka: poškozené kabely mají
vliv na bezpečnost a výkon nářadí a mají za
důsledek zamítnutí záruky)

Následující díly jsou příklady těchto částí, které 
mohou být vystaveny opotřebování, a na které 
se proto nevztahuje záruka, pokud byl výrobek 
nadměrně používán ve vztahu k prováděné práci a k 
prostředí, pro jaké byl určen:

• Komutátory
• Ložiska
• Spínače
• Příklepový nebo rázový mechanismus
• Spojky
• Vratné pružiny
• Obecně, všechny ostatní vzájemně se ovlivňující

části

VXK0824
Sticky Note
pls describe this part - from which machine and what exactly this part represents
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INTERPRETACE ZÁRUČNÍ POLITIKY

Nesprávné použití

Příklady nesprávného použití nářadí zahrnují:

• Extrémní nárazy nebo pády

• Použití cizích předmětů, například hřebíků,
šroubů, brusiva

• Použití nářadí nevhodného pro prováděnou práci

• Jakékoli úpravy nářadí

• Dlouhodobé vystavení působení okolního
prostředí

• Připojení nářadí k nesprávnému napájecímu

napětí

• Použití nesprávného příslušenství nebo baterií

• Nedostatečný doporučený servis (zejména
kladiva)

• Použití nesprávného maziva (vaše elektrické
nářadí nevyžaduje žádné dodatečné mazání,
neprovádějte mazání nářadí, protože by došlo k
poškození jeho vnitřních částí)

Pokus o provedení servisu neoprávněnými osobami
Během záruční doby se zákazník nesmí za žádných okolností pokoušet o provedení servisu svého nářadí. Všechny takové 
pokusy ruší záruku vztahující se na toto nářadí. Záruční opravy musí být prováděny pouze pracovníky autorizovaného 
servisu STANLEY FATMAX.

Obecné pokyny

• Vyžadujte doklad o zakoupení. Ujistěte se, zda se jedná o platný doklad, který byl vydán v době nákupu a zda je 
nářadí stále v záruce.

• Výrobek musí být používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu.

• Všechny záruční reklamace musí být opatřeny jménem a adresou zákazníka.

• Služby poskytované v rámci záruky neprodlužují a neobnovují dobu záruky pro toto nářadí.

• Používejte pouze originální náhradní díly STANLEY FATMAX.

• Nepřijímejte k záruční opravě výrobek, který byl opraven pomocí neoriginálních náhradních dílů STANLEY FATMAX, 
včetně neoriginálních baterií.

• Nepřijímejte k záruční opravě nářadí, která byla používána nesprávným způsobem, u kterých došlo k jejich pádu 
nebo která jsou poškozena.

• U předmětů prodávaných jako součást propagačního balíčku (například oblečení nebo elektrické položky) si prosím 
vyžádejte pomoc manažera místního servisu.

Přeprava

• Z důvodu ochrany nářadí během přepravy musí být toto nářadí zasláno v originálním obalu včetně kufru.

Nesprávná oprava nářadí Poškození vodou
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AKUMULÁTOROVÉ BATERIE – ZÁKLADNÍ PÉČE

Z důvodu zajištění maximální provozní životnosti baterie existují některé osvědčené postupy, které musí být vždy 
dodržovány. Zkontrolujte, zda uživatel dodržel následující zásady:

1. Baterie bude dosahovat optimálního výkonu, je-li nabíjena při pokojové teplotě. Nesmí být nabíjena při teplotě
nižší než 4 °C nebo vyšší než 40 °C. V takových podmínkách nedojde k úplnému nabití baterie a může dojít k jejímu
trvalému poškození.

2. Je-li baterie horká, uživatel ji musí ponechat mimo nabíječku minimálně 2 hodiny, dokud se neochladí na pokojovou
teplotu.

3. Uživatel se nesmí pokoušet vybít baterii na takovou úroveň, kdy již nebude moci poskytovat výkony a momenty,
které jsou nutné pro prováděnou práci. Tak by mohlo dojít k trvalému poškození, které by znemožnilo úplné nabití
baterie.  Uživatel nesmí zajistit spouštěcí spínač v poloze zapnuto, aby došlo k vybití baterie.

4. Baterie musí být uložena na chladném a suchém místě. Překročí-li teplota 49 °C, může dojít ke zkrácení provozní
životnosti baterie.

5. Uživatel musí pravidelně provádět nabíjení baterie přes noc, aby využil třístupňový nabíjecí systém, který zaručuje
optimální provozní dobu a životnost.

6. Není-li baterie používána, kontakty baterie musí být chráněny krytkami (pozor: nenechávejte v kufru v blízkosti
kontaktů baterie volně ležet kovové předměty).

7. Západky baterie musí být chráněny před poškozením nebo nadměrným znečištěním, protože by mohlo dojít k
problémům při vkládání a zajištění baterie v nářadí.

8. Přetěžování nářadí. Dojde-li k přetížení nářadí, může dojít k vybití baterie, což může vést k trvalému poškození
článků baterie.

9. Baterie nesmí být skladována vložená v nabíječce.
10. Baterie nesmí být ukládána na místě, které je vystaveno přímému slunečnímu záření.

V případech, kdy je jasné, že tyto zásady nebyly dodrženy, se na jakákoli vyplývající poškození baterie nebo nízký výkon 
záruka nevztahuje.

Baterie přijaté v rámci záruky musí být předloženy 
zástupci k posouzení kompletní (nářadí, nabíječka a 
originální baterie).

Baterie – Vybavení
Baterie musí být testovány pomocí testovacího zařízení 
STANLEY FATMAX, které je k dispozici od společnosti 
STANLEY. Výměna baterií v rámci záruky musí být 
prováděna zástupci, kteří používají procesy a zkušební 
zařízení schválené společností STANLEY. Chcete-li získat 
další informace, kontaktujte prosím manažera místního 
servisu.

Špatná nabíječka dodaná se zcela novou vrtačkou Poškozená baterie

Doporučené testovací zařízení STANLEY FATMAX 
na akumulátorové baterie



www.STANLEYTOOLS.eu

10

PROCES TESTOVÁNÍ AKUMULÁTOROVÉ BATERIE

Zákazník přináší baterii 
zástupci servisu.

Zástupce servisu vyžaduje 
nabíječku a nářadí, jestliže je 

neposkytl zákazník.

Zástupce servisu provádí 
vizuální kontrolu stavu baterie a 
kontroluje doklad o zakoupení.

Vložte baterii na 2 minuty 
do nabíječky dodané 
zákazníkem. Indikuje 

LED kontrolka „vyměnit 
baterii“?

Splňuje baterie požadavky 
záruky?

NENÍ KRYTO ZÁRUKOU, 
VRÁTIT ZÁKAZNÍKOVI

VYMĚŇTE BATERII
ŽÁDNÝ PROBLÉM, VRÁTIT 

ZÁKAZNÍKOVI

Indikuje-li LED kontrolka stav 
„prodleva horká/studená 

baterie“ – počkejte, dokud 
baterie nedosáhne pokojové 

teploty a zkuste to znovu.

Vložte baterii do nářadí a 
proveďte test funkčnosti (je-li 

to nutné, nechejte baterii 
nabíjet 5 minut). Jestliže nářadí 

pracuje, může to naznačovat 
problém.

Připojte baterii a nářadí k 
motorovému testovacímu 

zařízení. Zkontrolujte stabilitu 
napájecího napětí a proud 

naprázdno. Vyzkoušejte 
všechny převodové stupně a 

směry otáčení.

Odpovídá vše specifikaci?

Stěžoval si zákazník na krátkou 
provozní dobu?

VAROVÁNÍ!
Nikdy nepoužívejte testovací zařízení 
STANLEY FATMAX pro nabíjení baterií 
STANLEY FATMAX typu Li-Ion. 

Pro nabíjení vždy používejte 
doporučenou nabíječku STANLEY. 

SPECIFIKACE BATERIE

JMENOVITÁ 
KAPACITA BATERIE

MINIMÁLNÍ 
POČET AH 

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

TYP BATERIE
NAPÁJECÍ 
NAPĚTÍ 
BATERIE

POČET 
ČLÁNKŮ

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

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Zkontrolujte baterii v 
nabíječce servisního 

technika. Stejný případ?

Proveďte úplné nabití 
baterie.

Odpovídají parametry 
baterie specifikaci? 
(Viz tabulka vlevo).

Provádějte program 
kontroly článků 

baterie a zátěžový 
test na doporučeném 
testovacím zařízení 

STANLEY pro baterie.

Ne
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ČASTO KLADENÉ DOTAZY TÝKAJÍCÍ SE BATERIE

DOTAZ: Jak dochází k selhání baterie?

ODPOVĚĎ: Baterie nejčastěji selžou z důvodu 
stáří. Jejich kapacita se sníží na hodnotu, kdy již 
baterie nejsou schopné na jedno nabití poskytovat 
dostatečně dlouhou provozní dobu. Další selhání 
zahrnují přehřátí baterie, zkrat a poškození způsobené 
prudkým nárazem.

DOTAZ: Co mohu udělat pro to, aby baterie 
zůstaly v perfektní kondici co nejdéle?

ODPOVĚĎ: U baterií nastává degradace již v 
počátečním období používání. To je přirozené a 
vztahuje se to na všechny baterie všech výrobců. 
Existují však způsoby, pomocí kterých můžete 
degradaci baterie zpomalit.

• Nepřetěžujte nářadí.
• Nebudou-li baterie používány několik měsíců,

uložte je v suchu a při teplotě v rozmezí 4 až 20
ºC.

Baterie typu Li-Ion musí být vždy uloženy zcela nabité.  V 
opačném případě vzniká nebezpečí, že samovybíjením 
klesne napětí některého článku nebo několika článků pod 
kritickou hodnotu a baterie se tak stane nepoužitelnou. 
Pro normální krátkodobější skladování je vhodná 
pokojová teplota.

DOTAZ: Co je to paměťový efekt a jak ovlivňuje 
baterie v elektrickém nářadí?

ODPOVĚĎ: Paměťový efekt je jedním z mnoha faktorů, 
které způsobují zkrácení provozní doby baterie. Paměťový 
efekt je vytvářen
Paměťový efekt je vytvářen při opakovaných menších 
vybíjeních 
(použití baterie je ukončeno před vybitím plné kapacity) 
při každodenním provádění přesně stejné aplikace 
(například kartáček na zuby nebo elektrický holicí 
strojek). 

U elektrického nářadí zřídka dochází k nevelkému 

vybíjení pod stejným zatížením, a to z důvodu široké 
škály aplikací. Většina uživatelů stále používá termín 
„paměťový efekt“ nesprávně pro všechny typy snížení 
výkonu baterie. Zatímco baterie typu NiCd a NiMH 
mohou trpět tímto vlivem, baterie typu Li-Ion ne.

DOTAZ: Musí se baterie před nabíjením zcela 
vybít?

ODPOVĚĎ: Žádná baterie elektrického nářadí se 
nesmí před nabíjením zcela vybít, protože by s větší 
pravděpodobností došlo k trvalému poškození baterie, 
místo toho, aby se její životnost prodloužila. U 
baterií typu Li-Ion provádí baterie (nebo v některých 
případech nářadí) automatické vypnutí při poklesu 
stavu nabití baterie pod určitou mez. To je normální a 
toto je okamžik, kdy je nutné zahájit nabíjení.

DOTAZ: Může být nabíječka STANLEY FATMAX 
použita pro nabíjení jakékoli baterie STANLEY 
FATMAX?

ODPOVĚĎ: Ne. Pro použití s různými bateriemi jsou 
vhodné různé nabíječky. Přestože mnoho nabíječek 
bude provádět nabíjení s různými hodnotami napětí a 
s různými typy baterií, nejlepším řešením je provedení 
kontroly kompatibility s místním prodejcem nebo 
servisním týmem STANLEY, nejste-li si v této otázce 
jisti.
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K poškození sklíčidla může dojít při špatném zacházení, například:

• Prokluzování pracovního nástroje z důvodu nesprávného utažení sklíčidla.
• Opotřebování způsobené použitím vrtačky se sklíčidlem, která pracuje na tvrdém povrchu.
• Umožnění nahromadění nečistot na sklíčidle (chcete-li minimalizovat riziko, vždy očistěte vrták před jeho

vložením do sklíčidla).
• Rez způsobená dlouhodobým vystavením vlhkosti.
• Pokoušíte-li se sejmout sklíčidlo nebo příslušenství pomocí nesprávného nářadí, například pomocí

svěráku.

12

POKYNY PRO SKLÍČIDLA

Motory
Motory jsou vybaveny chladicím ventilátorem, aby byla zajištěna jejich dlouhá provozní životnost. Účinnost tohoto 
chladicího systému má přímou souvislost s otáčkami kotvy. Působí-li na motor větší zatížení, pro udržení jmenovitých 
otáček je vyžadováno více energie. Při dlouhodobém zatížení motoru dochází k poklesu otáček motoru a k rychlému 
snížení účinnosti chlazení. Teplota motoru potom stoupá, což může vést k jeho kritickému přehřátí.

Chcete-li zabránit přehřátí, motor musí být stále schopen pracovat v optimálních otáčkách. Přehřátý motor, což není nikdy 
případ záruky, je téměř vždy známkou nesprávného použití nářadí.

Spínače a desky s plošnými spoji
Spínače a desky s plošnými spoji mohou být citlivé na statickou elektřinu. A proto musí být vždy ukládány a montovány 
s použitím příslušné ochrany proti výbojům statické elektřiny. Poznámka: Spínače a desky s plošnými spoji jsou citlivé na 
vysoké hodnoty proudu a teploty způsobené přetížením nářadí. Na takové závady se záruka nikdy nevztahuje.

Spálený motor

Rezavé sklíčidlo – ponecháno v nevhodném 
prostředí

Nadměrné použití

Poškozené sklíčidlo – špatná péče o nářadí

VXK0824
Cross-Out
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ONLINE INFORMACE

Informace jsou dostupné na adrese www.2helpU.com

Naše internetové stránky 2helpU vám poskytnou vše, co potřebujete vědět o našem servisu STANLEY:

Technické údaje týkající se našich výrobků:

• Návody k použití

• Technické vlastnosti

• Seznam náhradních dílů

• Technické výkresy

Podrobnosti týkající se autorizovaných servisních 
zástupců:

• Seznam našich zástupců

• Najít nejbližšího zástupce

• Podrobností týkající se zástupce

• Mapa pro lokalizaci vašeho zástupce

Jako autorizovaný zástupce pro opravy máte úplný přístup k adrese www.2helpU.com prostřednictvím 
obchodu s nářadím. Kromě technických specifikací, výkresů a seznamů dílů, najdete na odkazu 2helpu 
schémata zapojení, návody k obsluze, pokyny pro opravy, servisní bulletiny, videa oprav, animace oprav a 
informace o školení. Úroveň informací se liší podle jednotlivých výrobků a je pravidelně aktualizována.
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OBECNÉ ČASTO KLADENÉ DOTAZY

DOTAZ: Na jaké výrobky se vztahuje záruka STANLEY 
FATMAX v trvání 3 let?

ODPOVĚĎ: Prodloužená záruka STANLEY FATMAX na 
evropské elektrické nářadí v trvání 3 let se vztahuje na 
způsobilá elektrická nářadí STANLEY FATMAX, která bylo 
zaregistrováno online do 4 týdnů od data jeho zakoupení. 
Platí stanovené podmínky.  

DOTAZ: Na jaké elektrická nářadí se mimořádná 
záruka v trvání 3 let nevztahuje?

ODPOVĚĎ: Jsou vyloučeny následující skupiny nářadí:

• Upevňovací nářadí, například hřebíkovačky rázová
nářadí na střelný prach, baterie a nabíječky

• Repasované nebo rekonstruované výrobky s
dodatečným označením – „Tovární přestavba“ nebo
„Q“

• Kompresory a generátory

Na tyto výrobky se vztahuje standardní záruka v trvání 2 
let.

DOTAZ: Kdo může provést registraci výrobku 
STANLEY FATMAX na záruku v trvání 3 let? 

ODPOVĚĎ: Registrace prodloužené záruky v trvání 3 let 
musí být provedena koncovým uživatelem nářadí STANLEY 
FATMAX, který zakoupil elektrické nářadí STANLEY 
FATMAX od evropského prodejce STANLEY FATMAX pro 
použití v rámci jeho povolání nebo řemesla.  Tato záruka 
není přenosná. Proto může provádět registraci a reklamace 
v rámci záruky pouze původní koncový uživatel výrobku 
STANLEY FATMAX.  

DOTAZ: Týkají se tyto záruční pokyny společnosti 
STANLEY FATMAX také ručního nářadí STANLEY 
FATMAX (pásma, vodováhy, nože atd.)?

ODPOVĚĎ: Ne, tyto záruční pokyny společnosti STANLEY 
FATMAX se týkají pouze elektrického nářadí STANLEY 
FATMAX.

DOTAZ: Jsou do naší prodloužené záruky v trvání 3 let 
zahrnuty i repasované výrobky? 

ODPOVĚĎ: Repasované výrobky nejsou do naší 
prodloužené záruky v trvání 3 let zahrnuty. Repasované 
nebo rekonstruované výrobky s dodatečným označením – 
„Tovární přestavba“ nebo „Q“.

DOTAZ: Vylučujete výrobky určené pro hromadnou 
výrobu z této prodloužené záruky v trvání 3 let?

ODPOVĚĎ: Ano, výrobky používané pro sériovou a 
hromadnou výrobu, dodávané společnostem, které se 
zabývají pronájmem nářadí, používané v rámci smluv o 
poskytování služeb nebo v rámci obchodních kontraktů, 
jsou z této záruky vyloučeny a podléhají zvláštním 
záručním podmínkám stanoveným v příslušných smlouvách.

DOTAZ: Může se zákazník zaregistrovat poštou v 
případě prodloužené záruky v trvání 3 let?  

ODPOVĚĎ: Omlouváme se, ale tato registrace je možná 
pouze online. 

Navštivte adresu „http://www.STANLEYtools.eu/3“, abyste zkontrolovali, 
zda má nářadí nárok na poskytnutí záruky v trvání 3 let.
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ZÁRUKA A SERVIS 
Přečtěte si prosím aktuální podmínky 
nabízené na vašem trhu.

www.2helpU.com
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Navštivte naše servisní stránky STANLEY, kde najdete všechny informace o našich poprodejních 
servisních službách, včetně následujících informací:

• Váš nejbližší autorizovaný servisní zástupce

• Často kladené dotazy

• Technické výkresy

• Návody k použití
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