
RT-SC 920 L

Art.-Nr.: 43.014.32  I.-Nr.: 11032

4

D Originalbetriebsanleitung 
Steintrennmaschine

SLO  Originalna navodila za uporabo 
Stroj za rezanje kamna

H   Eredeti használati utasítás 
Kőszétválasztógép

HR/  Originalne upute za uporabu
BIH Stroj za rezanje kamena 

RS   Originalna uputstva za upotrebu 
Mašina za rezanje kamena 

CZ   Originální návod k obsluze 
Řezačka na kámen

SK  Originálny návod na obsluhu 
Rozbrusovačka na kameň
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 Figyelmeztetés - Sérülés veszélyének a lecsökkentéséhez olvassa el a használati utasítást

Hordjon egy zajcsökkentő fülvédőt. A zaj behatása hallásvesztéshez vezethet.

Hordjon egy védőszemüveget. Munka közben keletkező szikrák vagy a készülékből kipattanó szil-
lánk, forgács vagy a keletkező por vakulást okozhat.

Viseljen egy porvédőálarcot. Fa és más anyagok megdolgozásánál az egészségre káros por kelet-
kezhet. Azbeszt tartalmú anyagokat nem szabad megmunkálni!

Figyelem! Megvágás veszélye

Nem szabad szegmensbetétes gyémánt vágótárcsákat használni.

 Szerelje le a lézert, mielőtt vízzel tisztítaná a gépet.
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 � Figyelem!
A készülékek használatánál, a sérülések és a 
károk megakadályozásának az érdekébe be kell 
tartani egy pár biztonsági intézkedést. Ezért ezt 
a használati utasítást / biztonsági utasításokat 
gondosan átolvasni. Őrizze ezeket jól meg, azért 
hogy mindenkor a rendelkezésére álljanak az 
információk. Ha más személyeknek adná át a 
készüléket, akkor kérjük kézbesítse ki vele együtt 
ezt a használati utasítást / biztonsági utasításokat 
is. Nem vállalunk felelőséget olyan balesetekért 
vagy károkért, amelyek ennek az utasításnak és 
a biztonsági utasításoknak a fi gyelmen kívül ha-
gyásából keletkeznek.

1. Biztonsági utasítások

A megfelelő biztonsági utasítások a mellékelt fü-
zetecskében találhatóak!
� Figyelmeztetés!
Olvason minden biztonsági utalást és utasí-
tást el. A biztonsági utalások és utasítások 
betartásán belüli mulasztások következménye 
áramcsapás, tűz és/vagy nehéz sérülések lehet-
nek. Őrizze meg a biztonsági utalásokat és 
utasításokat a jövőre nézve.

 Speciális utasítások a lézerhez
 � Figyelem: Lézersugárzás
Ne tekintsen a sugárba
Lézerosztály 2

VORSICHT ! - LASERSTRAHLUNG !
Nicht in den Strahl blicken!

Laserspezifikation
Laser Klasse 2; 1894S-8X17

: 650 nm; P0
nach EN 60825-1: 2001

•  Ne tekintsen védetelen szemekkel közvetle-
nül a lézersugárba.

•  Ne tekintsen sohasem közvetlenül a 
sugárzásba.

•  Soha sem irányítsa a lézersugarat visszaverő 
felületekre, személyekre vagy álatokra. Egy 
kis telyesítményű lézersugár is tud a szemen 
károkat okozni.

•  Vigyázat, ha az itt megadott eljárási módoktól 
eltérőeket végez el, akkor ezek egy veszélyes 
sugárzási expozícióhoz vezethetnek 

•  Ne nyissa sohasem ki a lézermodult.
•  Ha a mérőszerszámot  hoszabb ideig nem 

használja, akkor az elemeket el kellene  tá-
volítani belőle.

Kiegészítő biztonsági utasítások
• A gépet egy egyenes, nem csúszós padlóra 

állítani. A gépnek nem szabad inognia.
• Bizonyosodjon meg arról, hogy az adattáblán 

megadott feszültség megegyezik a fennálló 
feszültségnek. Csak ezután csatlakoztatni rá 
a dugót az áramhálózatra.

• Feltenni a védőszemüveget. 
• Zajcsökkentő fülvédőt hordani.
• Védőkesztyűket hordani.
• Repedt gyémánt vágótárcsákat nem használ-

ni többet és kicserélni őket.
• Nem szabad szegmensbetétes vágótárcsákat 

használni.
• Figyelem: Utánfut a vágótárcsa!
• Ne fékezze le oldali elennyomással a 

gyémánt vágótárcsát.
• Figyelem: A gyémánt vágótárcsát mindig 

hűteni kell vízzel.
• A vágótárcsa kicserélése előtt kihúzni a há-

lózati dugót.
• Csak megfelelő gyémánt vágótárcsákat has-

ználni.
• Ne hagyja a gépet sohasem felügyelet nélkül 

egy teremben ahol gyerekek vannak.
• A gépházteremszisztémának a leellenőrzése 

előtt kihúzni a hálózati dugót.
• Rendetlenség a munkakörben könnyen bale-

setekhez vezet.
• Ügyeljen a munkájánál mindig egy biztos 

és feszes állásra. Kerülje el az abnormális 
testtartásokat, tartsa mindig az egyensúlyt.

• A vágótárcsa blokkolásánál kikapcsolni a 
készüléket és levállasztani a hálózatról, és 
csak azután távolítani el a munkadarabot.
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2. A készülék leírása és a szállítás 
terjedelme 

2.1 A készülék leírása (képek 1/3/4/6/10)
 1.  Állólábak
2.  Gyémánt szétválasztótárcsa
3.  Kád
4.  Munkaasztal
5.  Szögletütköző
6.  Ütközősín
7.  Vezetősín
8.  Szétvállasztótárcsavédő
9.  Fogantyú
10.  Csillag markolat alakú csavar a szöglet 
 beállításához
11.  Csillag markolat alakú csavar a 
 szállításbiztosításhoz
12.  Szárnyascsavarok
13.  Hűtővízszivattyú
14.  Tömlő
15.  Motor
16.  Be- / Kikapcsoló
17.  Szögletskála

2.2 A szállítás terjedelme
• Nyissa ki a csomagolást és vegye ki óvatosan 

a készüléket a csomagolásból.
•  Távolítsa el a csomagolási anyagot valamint 

a csomagolási- / és szállítási biztosítékot (ha 
létezik).

•  Ellenőrizze le, hogy teljes a szállítás terjedel-
me.

•  Ellenőrizze le a készüléket és a tartozékrés-
zeket szállítási károkra.

•  Ha lehetséges, akkor őrizze meg a csomago-
lást a garanciaidő lejáratának a végéig.

Figyelem!
A készülék és a csomagolási anyag nem 
gyerekjáték! Nem szabad a gyerekeknek a 
műanyagtasakokkal, foliákkal és aprórészek-
kel játszaniuk! Fennáll a lenyelés és a meg-
fulladás veszélye!

•  Kőszétválasztógép
• Kád (3)
• Hűtővízszivattyú (13)
• Szögletütköző (5)
• Állólábak (1)
•  Eredeti használati utasítás 
•  Biztonsági utasítások 

3. Rendeltetésszerűi használat 

 A kőszétválasztó készüléket, a gépnagyság-
nak megfelelő betonlapokon, burkolatköveken, 
márvány- és gránitlemezeken, téglákon, csem-
péken és hasonlóakon történő szokásos vágási 
munkálatokra lehet felhasználni. A ház- és a 
kézműiparra lett tervezve. Fa és fém vágása nem 
engedélyezett.  

A gépet csak rendeltetése szerint szabad al-
kalmazni. Ezt túlhaladó bármilyen használat, 
nem számít rendeltetésszerűnek. Ebből adódó 
bármilyen kárért vagy bármilyen fajta sérülésért 
a használó ill. a kezelő felelős és nem a gyártó. 
Csak a gépnek megfelelő vágótárcsákat szabad 
használni. Tilos fűrészlaponak a használata. A 
rendeltetésszerűi alkalmazás része a biztonsá-
gi utasítások fi gyelembe vétele is, valamint 
az összeszerelési és a használati utasításban 
levő üzemeltetési utasítások. A gépet kezelő és 
karbantartó személyeknek ezekben jártasaknak 
és a lehetséges veszélyekkel kapcsolatban kiok-
tatottaknak kell lenniük. Azon kívül még pontosan 
be kell tartani a balesetvédelmi előírásokat. Fi-
gyelembe kell venni a munkaegészségügy és a 
biztonságtechnika terén fennálló balesetvédelmi 
szabályokat. A gépen történő változtatások telje-
sen kizárják, a gyártó szavatolását, és az ebből 
adódó károk megtérítését. Bizonyos fennmaradt 
rizikótényezőket rendeltetésszerű használat ese-
tén sem lehet teljes mértékben kizárni. A gép kon-
strukciója és felépítése által a következő pontok 
léphetnek fel:
• A gyémánt vágótárcsa megérintése a nem 

lefedett részen.
• Belenyúlás a futó gyémánt vágótárcsába.
• A vágótárcsának egy hibás gyémántrátété-

nek a kivetése.
• A munkadarabok és munkadarabrészek el-

hajítása.
• A szükséges zajcsökkentő füllvédő használa-

tának mellőzésekor a hallás károdása.

Kérjük vegye fi gyelembe, hogy a készülékeink 
rendeltetésük szerint nem az ipari, kézműipari 
vagy gyári bevetésre lettek konstruálva. Nem 
vállalunk szavatosságot, ha a készülék ipari, 
kézműipari vagy gyári üzemek területén valamint 
egyenértékű tevékenységek területén van hasz-
nálva. 
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4. Technikai adatok

Motorteljesítmény:  .................. 2200 W S2 20 min
Motorfordulatszám:  ........................... 3000 perc-1

Váltakozóáramú motor:  ................  230 V ~ 50 Hz
Izolálóanyag osztály:  ............................  B osztály 
Védelmi rendszer:  ......................................  IP 54
A vágás hossza:  ..................................... 920 mm
Jolly hossz:  ............................................ 920 mm
Max. munkadarabvastagság 90°:  ............. 70 mm
Max. munkadarabvastagság 45°:  ............. 55 mm
Asztalnagyság:  ..............................920 x 550 mm
Gyémánt vágótárcsa:  .................... ø 300 x ø 25,4
 Lézerosztály  ...................................................... 2
Hullámhossz, lézer  .................................. 650 nm
Teljesítmény, lézer .................................... < 1 mW
A lézermodul áramellátása  ............ 2x1,5 V (AAA)
Súly  ............................................................  78 kg

 Bekapcsolási időtartam:
A bekapcsolási idő S2 20 perc (rövid idejű üzem) 
az azt jelenti, hogy a motort a  névleges tejesít-
ménnyel (2200 W) csak az adattáblán megadott 
időre (20 perc) szabad folyamatossan megter-
helni.  
Mert különben nem engedélyezetten felmelege-
dne. A szünet alatt ismét lehül a motor a kiinduló 
hőmérsékletére.

Zaj és vibrálás
A zaj és a vibrálási értékek az EN 61029 szerint 
lettek mérve.

 Üzemeltetés
Hangnyomásmérték LpA  ..................... 94,5 dB(A)
Bizonytalanság KpA  ....................................... 3 dB
Hangteljesítménymérték LWA ............. 107,5 dB(A)
Bizonytalanság KWA  ...................................... 3 dB

 Üresmenet
Hangnyomásmérték LpA  ........................ 76 dB(A)
Bizonytalanság KpA  ....................................... 3 dB
Hangteljesítménymérték LWA .................. 89 dB(A)
Bizonytalanság KWA  ...................................... 3 dB

Csökkentse le a zajkibocsátást és a vibrálást 
egy minimumra!
•  Csak kifogástalan készülékeket használni.
•  A készüléket rendszeresen karbantartani és 

megtisztítani.
•  Illessze a munkamódját a készülékhez.

•  Ne terhelje túl a készüléket.
•  Hagyja adott esetben leellenőrizni a készü-

léket.
•  Kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja.
•  Hordjon kesztyűket.

Fennmaradt rizikók
Akkor is ha előírás szerint kezeli az elektro-
mos szerszámot, mégis maradnak fennma-
radó rizikók. Ennek az elektromos szerszám-
nak az építésmódjával és kivitelézésével 
kapcsolatban a következő veszélyek léphet-
nek fel:
1.  Tüdőkárok, ha nem visel megfelelő 

porvédőmaszkot.
2.  Hallás károsodás, ha nem visel megfelelő 

zajcsökkentő fülvédőt.
3.  Egészségi károk, amelyek a kéz-kar-

rezgésekből adódnak, ha a készülék hossz-
abb ideig használva lesz, vagy ha nem lesz 
szabályszerűen vezetve és karbantartva.

5. Beüzemeltetés előtt

Győződjön meg a rákapcsolás előtt arról, hogy 
a típustáblán megadott adatok megegyeznek a 
hálózati adatokkal.
Húzza mindig ki a hálózati csatlakozót, 
mielőtt beállításokat végezne el a készüléken.

• A gépet stabilan kell felállítani, ez annyit jelent 
hogy egy munkapadra, a szériaszerűi állvány-
ra vagy hasonlóra erősen oda kell csavarozni.

• A beüzemeltetés előtt minden burkolatnak és 
biztonsági berendezésnek szabályszerűen 
fell kell szerelve lennie.

• A vágótárcsának szabadon kell tudni futnia.

  A tömlő- és a kábelvezeték felszerelése 
(16-es ábra)

Az állvány és a hűtővízszivattyú felszerelése 
(ábrák 2-től – 5-ig)
• Az állólábakat (1) a szárnyas csavarokkal (12) 

a vízkádra csavarozni.
• Felállítani az állványt.
• Beállítani a komplett csempevágót a kádba 

(3).
• Egy megfelelő helyen befektetni a 

hűtővízszivattyút (13) a vízkádba és szívókák-
kal a kádfenéken fixálni. Nem szabad, hogy 
a szivattyú, kábel és a hűtővíztömlő (14) a 
vágási részbe kerülhessen!
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• Vízzel addig feltölteni, amig a szivattyút (13) 
teljesen be nem fedi a víz.

• Eltávolítani a csillag markolat alakú csavart 
(11) és a távolságtartó darabot (40).

Figyelem: A gépnek a kádból történő kiemelésé-
nél és a gép szállításánál a vágóegységet, a csil-
lag markolat alakú csavarral (11) és a távolságtar-
tó darabbal (40) ismét biztosítani kell! 

Fontos!
Ügyeljen arra, hogy az összeszerelésnél ne 
törődjön meg a hűtővíztömlő (14), mert különben 
nincs biztosítva a kifogástalan működés.

Figyelem!
Nem szabad, hogy a kábel és a hűtővíztömlő a 
vágási körbe kerülhessen.

6. Kezelés

6.1 Be- / kikapcsoló (6-es kép)
• Bekapcsoláshoz megnyomni a be-/kikapcso-

lón (16) az „I”-st.
• A vágási folyamat elkezdése előtt meg kell 

várni amig a vágótárcsa el nem érte a ma-
ximális fordulatszámot és a hűtővízszivattyú 
(13) el nem szálította a vízet a vágótárcsához.

• Kikapcsoláshoz megnyomni a kapcsolón (16) 
a „0”-át.

•  A gép egy túlterhelés elleni kapcsolóval (16a) 
rendelkezik. Ha túl lesz terhelve a gép, akkor 
kiold a túlterhelés elleni kapcsoló (16a). A 
lehülési folyamat után a túlterhelés elleni kap-
csoló (16a) üzemeltetése által ismét be lehet 
kapcsolni a gépet.

 6.2 90° vágások (Ábra 7/8)
•  Meglazítani a csillag markolat alakú csavart 

(27) 
•  A szögletütközőt (5) 90°-ra állítani és a  csil-

lag markolat alakú csavart (27) ismét feszesre 
húzni. 

•  A szögletütköző (5) fixálásához a csavarokat 
(28) ismét meghúzni. 

•  A gépfejet (29) a fogantyúnál (9) fogva hátra-
tolni. 

•  Ráfektetni a csempét az ütközősínen (6) a 
szögletütközőre (5).

•   Bekapcsolni a csempevágót.
• Figyelem: Megvárni, amig a hűtővíz a szét-

választótárcsát (2) el nem érte. 
• A gépfejet (29) lassan és egyenletesen a 

fogantyúnál (9) fogva a csempén keresztül 
húzni. 

• A vágás vége után ismét kikapcsolni a csem-
pevágót. 

6.3 45° diagonálisvágás (Ábra 9)
•  A szögletütközőt (5) 45°-ra beállítani. 
•  A vágást a 6.2 alatt elmagyarázottak szerint 

elvégezni. 

6.4 45° Hosszvágás, „Jollyvágás“ (Ábra 10)
•  Meglazítani a csillag markolat alakú csavart 

(10) 
•  A vezetősínt (7) balra, a szögletskála (17) 

45°-ára dönteni.
•  Ismét feszesre húzni a csillag markolat alakú 

csavart (10).
•  A vágást a 6.2 alatt elmagyarázottak szerint 

elvégezni.

 6.4.1 Nagyobb munkadarbok megdolgozása 
(ábrák 11/12)

• Ahhoz hogy nagyobb munadarabokat meg 
tudjon dolgozni, fel lehet hajtani a vágóegysé-
get. Ebben a helyzetben 920 mm hosszúsá-
gig (max. 38 mm munkadarabszélességig) 
terjedő munkadarabokat lehet megdolgozni.

• Ahhoz eltávolítani a felülső oldalon levő csa-
vart (37).

• A vágóegység önnállóan felhajtódik.
• Most a 6.2-as fejezettől a 6.4-os fejezetig 

leírottak szerint el lehet végezni a kívánt 
vágásokat. Csak a fogantyún kell egy 
kiegészítő enyhe nyomást lefelé gyakorolni.

6.5 A gyémánt szétválasztotárcsa kicserélése 
(13/14-os képek)
• Kihúzni a hálózati dugót
• Megereszteni a három csavart (30) és levenni 

a fűrészlapvédőt (8).
• Rátenni a kulcsot (31) a motortengelyre és 

tartani. 
• A kulccsal (34) a szétválasztótárcsa (2) futási 

irányába megereszteni a karimaanyát. (Figye-
lem: balmenet)

• Levenni a külsőkarimát (35) és a szétválasz-
tótárcsát (2).

• Az új szétválasztótárcsa felszerelése előtt 
gondossan megtisztítani a befogadókarimát.

• Az új szétválasztó tárcsát az ellenkező sor-
rendben ismét berakni és feszesre húzni.

• Figyelem: Figyelembe venni a szétválasztó 
tárcsa futási irányát!

• Ismét felszerelni a fűrészlapvédőt (8).
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6.6 Lézer üzem  (Képek 17-21)

6.6.1 Stacioneri üzem (képek 17/18)
Bekapcsolni: A be/-kikapcsolót  (46) az „I“ állás-
ba mozdítani.
Kikapcsolni: A be/-kikapcsolót  (46) az „0“ állás-
ba mozdítani.
Kapcsolja be a lézert (45). A megdolgozandó 
anyagra egy lézersugár lessz rávetítve és mu-
tatja Önnek a pontos vágásvezetést. A csavar 
segítségével (47) lehet kiegészítően beállítani a 
lézert. Ehhez eressze meg a csavart (47) egy pár 
fordulattal. Most a lézert (45) az adapteren (48) 
vertikális és horizontális irányban mozgatni és 
beállítani lehet. Ha elérte a kívánt beállítást, akkor 
húzza ismét feszesre a csavart (47).

6.6.2 Lézer nivelláló készülékkénti használat 
(képek 17-20)

Távolítsa el a csavart (47). Most le lehet venni 
a lézert (45) az adapterről (48) és most  externi 
lézer nivelláló készülék szerint szolgálhat. A lézer 
(45) két vízmértéklibellával (49) van felszerelve és 
ezáltal horizontálisan és vertikálisan ki lehet iga-
zítani. A lézer fenéklemeze (50) mágneses, úgy 
hogy fel lehet erősíteni a megfelelő alapzatokra.   
A 19-as és a 20-es képek két alkalmazási példát 
mutatnak. 

6.6.3 Elemcsere
Távolítsa, azáltal hogy kicsavarozza a 4 csavart 
(51) a fenéklapot (50) el. Vegye ki az elhasznált 
elemeket és cserélje ki őket újakkal. Csavarozza 
azután ismét rá a padlólemezt (50).

7. A hálózati csatlakozásvezeték 
kicserélése

Ha ennek a készüléknek a hálózatra csatla-
koztató vezetéke megsérült, akkor ezt a gyártó 
vagy annak a vevőszolgáltatása, vagy egy hason-
lóan szakképzett személy által ki kell cseréltetni, 
azért hogy elkerülje a veszélyeztetéseket. 

8. Tisztítás, karbantartás és 
pótalkatrészmegrendelés

Tisztítási munkák előtt húzza ki a hálózati csatla-
kozót.

8.1 Tisztítás
• A port és a szennyeződéseket a gépről rends-

zeresen el kell távolítani. A tisztítást legjobb 
egy ronggyal vagy egy ecsettel elvégezni.

• Ne használjon a műanyag tisztítására maró 
hatású szereket.

• Rendzseresen meg kell tisztítani a ká-
dat (3) és a hűtőszerszivattyút (13) a 
szennyeződésektől, mivel különben nincs ga-
rantálva a gyémánt vágótárcsa (2) hűtése.

8.2 Karbantartás
Minden mozgatható részt periodikus 
időszakaszokban utánna kell kenni.

 8.3 Szállítás
•  Minden szállítás előtt teljesen ki kell engedni 

a hűtőszert.
•  Ne használjon biztonsági berendezéseket a 

gép megemeléséhez

8.4 A pótalkatrész megrendelése:
Pótalkatrész megrendésénél a következő adato-
kat kellene megadni:
•  A készülék típusát
•  A készülék cikk-számát
•  A készülék ident- számát
•  A szükséges pótalkatrész pótalkatrész 

számát
Aktuális árak és inforációk a www.isc-gmbh.info 
alatt találhatóak.
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9. Megsemmisítés és 
újrahasznosítás

A szállítási károk megakadályozására a készülék 
egy csomagolásban található. Ez a csomagolás 
nyersanyag és ezáltal ismét felhasználható vagy 
pedig visszavezethető a nyersanyagi körforgás-
hoz. A készülék és annak a tartozékai különböző 
anyagokból állnak, mint például fémből és 
műanyagokból. Vigye a károsult alkatrésze-
ket a különhulladék megsemmisítési helyhez. 
Érdeklődjön utánna a szaküzletben vagy a közsé-
gi közigazgatásnál!

10. Tárolás

A készüléket és a készülék tartozékait egy sötét, 
száraz és fagymentes valamint gyerekek számára 
nem hozzáférhető helyen tárolni. Az optimális 
tárolási hőmérséklet 5 és 30 °C között van. Az 
elektromos szerszámot az eredeti csomagolás-
ban őrizni.

11. Az elemek megsemmisítése

Az elemek környezetet veszélyeztető anyagokat 
tartalmaznak. Ne dobja az elemet a háztartási 
hulladékba, tűzbe vagy vízbe. Az elemeket össze 
kell gyűjteni, újrahasznosítani vagy környezet-
barátian megsemmisíteni. Küldje az elhasznált 
elemeket az iSC GmbH-hez, Eschenstraße 6 
D-94405 Landau. Ott a gyártó által garantálva 
lessz a szakszerű megsemmisítés.

Anl_RT_SC_920_L_SPK4.indb   30Anl_RT_SC_920_L_SPK4.indb   30 25.09.12   10:5725.09.12   10:57



H

- 31 -

 
 Csak az EU-országoknak

Ne dobja az elektromos szerszámokat a háztartási hulladék közé!

Az elektromos és elektronikus-öregkészülékek 2002/96/EG európai irányvonala és anemzeti jogba való 
átvétele szerint az elhasznált elektromos szerszámokat szétválasztva kell összegyüjteni és vissza kell 
vezetni egy környezetvédelemnek megfelelő újrafelhasználáshoz.

Recycling-alternatívák a visszaküldési felszólításhoz:
Az elektromos készülék tulajdonosa, a tulajdon feladása esetében köteles a visszaküldés helyett alter-
nativ a szakszerű értékesítéssel kapcsolatban összedolgozni. Az öreg készüléket ehhez egy visszavevő 
helynek is át lehet hagyni, amely elvégzi a nemzeti körforgásipari- és hulladéktörvények értelmében 
levő megsemmisítést. Ez nem érrinti az öreg készülékek mellékelt elektromos alkotórészek nélküli tarto-
zékait és segítőeszközeit 

A termékek dokumentációjának és a kisérőpapírjainak az utánnyomtatása vagy egyébb sokszorosítása, 
kivonatosan is csak az iSC GmbH kihangsúlyozott beleegyezésével engedélyezett. 

Technikai változtatások jogát fenntartva

• A termék teljesíti az EN 61000-3-11 követelményeit és a különcsatlakoztatási feltételek alá esik. Ez 
annyit jelent, hogy nem engedélyezett a kedv szerinti szabadon vállasztható csatlakozási pontokon 
levő használat.

• Kedvezőtlen hálozati viszonyoknál a készülék átmenetileg feszültségingadozásokhoz vezethet.
• A termék kizárólagossan olyan csatlakozási pontokon levő használatra van előrelátva, amelyek, a) 

nem lépik túl a maximálisan engedélyezett Z os hálózati impedanciát, vagy b) amelyek fázisokként 
legalább 100 A-os hálózati tartós árammegterheléssel rendelkeznek.

• Önnek mint használónak biztosítani kell, ha szükséges akkor az energia ellátási válallattal való meg-
beszélés után, hogy az Ön csatlakozási pontja, amelyen üzemeltetni akarja a terméket, a megneve-
zett a) vagy b) követelményt teljesíti.
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 Garanciaokmány  

Tisztelt Vevő, 
termékeink szigorú minőségi kontroll alá vannak vetve. Ha ez a készülék mégis egyszer nem működne 
kifogástalanul, akkor azt nagyon sajnáljuk és kérjük Önt forduljon a szervízszolgáltatásunkhoz amely 
ebben a garanciakártyában megadott cím alatt található. Szívesen állunk a rendelkezésére telefonon is, 
az alul megadott szervízszám alatt. A garanciaigények érvényesítésére a következőek érvényesek: 
1. Ezek a garanciafeltételek szabályozzák a kiegészítő garanciateljesítményeket. A jogi szavatossági 

igények, ez a garnacia által nincsennek érintve. A garanciateljesítményünk az Ön számára ingye-
nes. 

2. A garancaitelyesítmény csak kizárólagosan olyan hibákra terjed ki, amelyek anyag- vagy gyártási 
hibákra visszavezethetőek és ezeknek a hibáknak a kiküszöbölésére ill. a készülék kicserélé-
sére van korlátozva. Kérjük vegye fi gyelembe, hogy a készülékeink a meghatározásuk szerint 
nem kisipari, kézműipari vagy ipari üzemek területén történő bevetésre lettek tervezve. Ezért a 
garanciaszerződés nem jön létre, ha a készülék kisipari, kézműipari vagy ipari üzemek területén 
valamint egyenértékű tevékenységek területén van használva. Továbbá a következő kárpótlási tel-
jesítmények mint a szállítási károkért, károkért amelyek az összeszerelési utasítás fi gyelmen kívül 
hagyása vagy amelyek a nem szakszerű felszerelés, a használati utasítás fi gyelmen kívül hagyása 
(mint például egy rossz hálózati feszültségre vagy áramfajtára való rákapcsolás), visszaélésszerű 
vagy nem szakszerű használatok (mint például a készülék túlterhelése vagy nem engedélyezett be-
tétszerszámok vagy tartozékok), a karbantartási és biztonsági határozatok fi gyelmen kívül hatása, 
idegen testek behatolása a készülékbe (mint például homok, kövek vagy por) erőszakbehatolás 
vagy idegen behatások (mint például leejtés általi károk) úgymint a használat általi, szokásos kopá-
sok által keletkező károk ki vannak zárva. Ez különösen azokra az akkukra érvényes, amelyekre 
még egy 12 hónapos garanciaidőt nyújtunk. A készüléken történő előzetes belenyúlás esetén 
elveszítődik a garanciajogosultság. 

3. A garanciaidő érvényessége 2 év és a készülék vásárlási időpontjával kezdődik. A garanciaigények 
a garanciaidő lejárása előtt, két héten belűl érvényesíteni kell, miután felismerte a hibát. A garanci-
ajog érvényesítése a garancia idő lejárása  után ki van zárva. A készülék kicserélése vagy megja-
vítása nem vezet a garancia időtartamának a meghosszabításához se nem vezet ez a teljesítmény 
a készülék vagy az esetleg beépített pótalkatrészek egy új garanciaidőtartamhoz. Ez egy helyszíni 
szervíz esetében is érvényes. 

4. A garanciajog érvényesítéséhez kérjük küldje a defekt készüléket bérmentesen a lent megadott 
címre. Mellélkelje a vásárlási nyugtát erdetiben vagy egyébb módon levő bizonylatot a vásárlás 
keltéről. Kérjük őrizze ezért jól meg a pénztári cédulát mind bizonyítékot! Kérjük írja le lehetőleg 
pontosan a reklamáció okát. Ha a defekt a garnciateljesítményünk keretén belül van, akkor kap 
azonnal egy megjavított vagy egy új készüléket vissza. 

Magától érthetődő, hogy a költségek megtérítése ellenében szívesen megjavítsuk azokat a  készüléken 
levő defekteket amelyek a garancia terjedelme nem vagy már nem érinti. Ehhez küldje kérjük a készü-
léket a szervícímünkre.

A gyorsan kopó /fogyasztó és hiányzó részekkel kapcsolatban utalunk, ennek a használati utasításnak a 
garanciarendeltetései szerinti korlátolt garanciára.
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