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Символи

BG  Внимание, прочетете внимателно инструкциите, за да намалите риска от наранявания.

BG Носете предпазни очила!

BG Защита клас II

BG

Само за Европейски държави
Не изхвърляйте заедно с битови отпадъци!
Съобразно Евродиректива 2012/19/EU за изхвърляне на метални отпа- 
дъци и машини, и приложението и съобразно международните 
закони, електроуредите трябва да бъдат изхвърляни отделно и да
бъдат предавани в съответните пунктове за рециклиране.

FR



Въведение

ПРОИЗВОДИТЕЛ:

Scheppach

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH

Günzburger Straße 69

D-89335 Ichenhausen

СКЪПИ КЛИЕНТИ

Пожелаваме Ви приятно използване на новата Ви

машина.

Окомплектовка фиг.1

1. Триъгълна глава

2. Кръгла глава

3. Предна ръкохватка

4. Заключващ бутон

5. Задна ръкохватка

6. Захранващ кабел с щепсел

7. Регулатор на скоростта

8. Триъгълна велкро-плоча за шлайфане, с отвори за

извеждане на праха.

9. Кръгла велкро-плоча с отвори за извеждане на праха

10. Пръстен-четки

11. Включващ бутон

Стандартни аксесоари
6x Кръгли шлайфащи шайби

6x Триъгълни шлайфащи шайби

1x Шланг за извеждане на праха

1x Ключ-вътрешен шестограм

1x Конектор

1x Предна ръкохватка

Обща информация

• След разопаковане на машината, прегледайте за

транспортни повреди и други. Ако има такива, тряб-

ва дасъзирате доставчика незабавно. В противен слу-

чай няма да бъдат валидни.

• Проверете окомплектовката за пълност при получаване

• Прочетете ръководствотот преди употреба, за да

сте наясно с принципа на работа, на машината.

• Използвайте само оригинални консумативи, части,

и аксесоари.

Предвидена употреба
За шлайфане на стени от гипсокартон, подове и др.

БЕЛЕЖКИ:

Съобразно законите, производителят на машината
не носи отговорност за повреди  на продукта и повреди
възникнали в резултат на:
• Неправилно боравене с машината
• Несъобразяване с инструкциите за работа
• Поправки от трети лица, неоторизирани сервизи

и технически некомпетентни лица.
• Използване на неоригинални резервни части

• Непредвидена употреба
• Повреди в електрическата система, възникнали в

резултат на неспазване на регулациите,
както и VDE регулациите 0100, DIN 57113 / VDE0113.

Препоръки:

Прочетете внимателно цялото ръководство
преди сглобяване и употреба на машината.
Инструкциите за работа са предназначени за улесняване
на потребителя и запознаване с машината.
предимства при употреба, съобразно препоръките.
Инструкцията съдържа важна информация, относно
това как да се работи с машината професионално и
икономично, както и безопасно.
Как да бъдат избегнати опасности и скъпи поправки,
както и как да бъде удължен експлоатационният живот
на машината.
В допълнение към инструкциите за безопасност в
ръководството, трябва да се събразите с инструкциите,
отнасящи се за работата с електроуреди във вашата
страна. Пазете инструкциите заедно с машината по всяко
време и ги съхранявайте в непромокаема опаковка.
Така ще ги предпазите от прах и мръсотия.
винаги прочитайте ръководството преди употреба и
и внимателно следвайте инструкцията.
Машината може да се използва, само от инструктирани
оператори, запознати с правилата за работа и
съпровождащите опасности.
Работещите с машината, трябва да бъдат на съответната
възраст.



Основни правила за безопасност
Внимание! Прочетете внимателно правилата
за безопасност за да избегнете рискове от нараняване,
токов удар, повреди, и други опасности за здравето.
Съхранявайте правилата за безопасност и работа.

Терминът машина  /електроуред се използва за 
дефиниране на електроуреди захранвани от мрежата.-
със силов кабел или акумулатор.

Безопасност на работното място
a) Пазете работното място чисто и добре осветено 

Разхвърляното работно място и лошото осветление
водят до инциденти.

b) Не работете в близост до запалими и експлозивни
вещества и газове.

Машините при работа искрят, което може да доведе до
пожар.

c) По време на работа, дръжте деца и други хора 
настрани. Разсейването може да доведе то загуба
на контрол върху машината.

Безопасност при работа с електроуреди
a) Щепсела на машината трябва да пасва на контакта-

Не модифицирайте щепсела по някакъв начин
и използвайте заземени контакти.
Заземените контакти и немодифицираните щепсели,
намаляват риска от токов удар.

b) Избягвайте контакта с метални, заземени предмети 
по време на работа - като тръби, радиатори и други.
рискът от токови удари се увеличава при контакт със
заземени уреди.

c) Пазете електроуреда от дъжд и вода.
Ако се намокри електроуреда, това може да доведе до
токов удар и наранявания или дори смърт.

d) Използвайте кабела единствено по предназначение
Не използвайте кабела за носене и окачане на 
машината, нито за издърпване на щепсела.  
Дръжте кабела далеч от топлина, масла, остри предме-
ти и подвижни машинни части. Усуканите или повреде-
ни  кабели, могат да доведат до токови удари.

e) При работа с електроуреди на открито, използвайте
само кабели подходящи за целта - и маркирани
че са подходящи. Употребата на такива кабели води
до намален риск от токови удари.

f) Ако работата е наложителна във влажни условия
трябва да използвате задължително външен пре-
късвач на веригата (двоен). Това ще намали риска
от токови удари, наранявания и смърт.

Лична безопасност
a) Внимавайте по време на работа и не работете

под влияние на упойващи вещества, медикаменти,
алкохол и т.н.
Невниманието може да доведе до наранявания.-

b) Носете защитно облекло и предпазни очила. 
Носенето на предпазно облекло, като очила,
неплъзгащи ботуши, противопрахови маски,
предпазни шлемове и антифони, намалява опас-
ността за здравето.

c) Внимавайте, да не стартирате инструмента
случайно, преди да сте го включили в мрежата
или акумулаторната батерия.

Ако неволно включите уреда, това може да доведе
до инциденти.

d) Отстранете инструментите за регулиране и

всякакви ключове, преди да пуснете уреда.
Въртящите се части на машината, могат да Ви наранят.

e) Избягвайте неестествени позиции на тялото.
Стойката трябва да е стабилна и добре балансирана

f) Носете подходящо облекло, не носете твърде широки
дрехи и бижута. Пазете косата дрегите и т.н. далеч от
движещите части на машината. Дългите коси могат да
бъдат захванати от движещите части на машината.

g) Ако могат да бъдат свързани прахоизсмукващи
или прахосъбиращи машини / съдове, бъдете сигурни
че са свързани и поставени правилно. Използването 
на прахосъбиращи машини, намалява риска от инциденти.

Правилна употреба на машината
a) Не претоварвайте машината. Използвайте правилната

машина, за правилната работа. така, ще можете
да работите по-добре и по-безопасно.

b) Не използвайте машини с дефектирали превключватели 
Машини с дефектирали стартиращи бутони, могат да бъдат
опасни за здравето и трябва да бъдат ремонтирани.

c) Изключвайте инструмента от мрежата / батерията, 
преди да правите настройки / ремонт на уреда,
да подменяте аксесоари и консумативи.

Така ще избегнете неволното стартиране на уреда.

d) Пазете уреди, които не се използват в момента,
на места недостъпни за деца. Само хора, които са
запознати с уреда и метода на работа, могат да работят
с него.  
Машините могат да бъдат опасни, ако се използват от
неопитни лица.

e) Грижливо поддържайте машината.
Проверявайте подвижните части, за правилното и
плавно функциониране, проверявайте за счупени
и повредени части по машината.
Подменете повредените части, преди да ползвате машината
Много от инцидентите, могат да бъдат причинени от
лошо-поддържани машини.

f) Пазете режещите иинструменти остри и чисти
Така е по-малко вероятно да заседнат и да бъдат счупени.

g) Използвайте съобразно инструкциите за употреба
Имайте в предвид работните условия и необходимата
работа, която трябва да бъде свършена.
В противен случай може да възникнат непредвидени и
опасни ситуации и инциденти.

Сервизиране
a) Сервизирането трябва да бъде извършвано само

от квалифицирани техници и да бъдат използвани
за поправките. Това е предвидено, за да се поддържа-
изправността и безопасността на инструмента.

Правила за безопасност на работа - основни положения
при шлайфане, шмиргелене, полиране, рязане, използване
с четки.
a) Този инструмент трябва да бъде използван, като

шлайф за гипсокартон. 
Съблюдавайте инструкциите и правилата за безопасност
при работа с инструмента, неспазването им може да доведе
до токови удари, пожари и сериозни наранявания и смърт.

b) Този инструмент не е предвиден за рязане, употреба с 
телени четки, полиране, шмиргелене и т.н.
Употребата на инструмента за друга работа освен предви-
дената, води до рискове за здравето и наранявания.

c) Използвайте само оригинални части и аксесоари,
препоръчани от производителя.



Така ще избегнете риска от експлозия и пожар.

Фактът, че можете да монтирате даден аксесоар 
на Вашата машина, не осигурява безопасност.

d) Максималната позволена скорост на аксесоара
трябва да бъде ПОНЕ толкова висока колкото
Максималната на уреда. Аксесоари с по-ниска допуст-
тимост, може да се счупят.

e) Външния диаметър и дебелината на използвания
аксесоар, трябва да съответстват на уреда.
Ако диаметъра / дебелината е по голям/а, 
не може да се постави защита, нито да се контролира.-

f) Дискове, фланци и други приставки,
трябва да пасват точно на шпиндела на вашия
инструмент.
В противен случай ще доведе до ексцентрични дви -
жения, вибрации и загуба на контрол върху инстру -
мента.

g) Не използвайте повредени аксесоари.
Преди всяка употреба, проверявайте аксесоарите
за повреди, люспи, износвания и пукнатини.
При удар проверявайте за повреди.
При пускане, уредът трябва да работи една минута
на максимална скорост. Повечето повредени
аксесори ще се пръснат при това натоварване.

h) Носете защитно облекло - предпазни очила,
антифони, противопрахова маска, ръкавици,
работно облекло и т.н.
Така ще се предпазите от праха, малки стружки
и ще защитите слуха си - продължителното излагане
на силен шум, може да доведе до увреждане на
слуха.

i) Бъдете сигурни, че другите хора са на безопасно
разстояние, от работното Ви място.
Всички, които работят с Вас и около Вас, трябва да
носят защитно работно облекло.
В противен случай може да се получат инциденти
дори извън зоната на работа.

j) Винаги дръжте инструмента за изолираните
ръкохватки. При работа, инструмента може да
влезе в контакт с пропуснат или скрит проводник
и по него да протече ток, което ще доведе до токов

k) Пазете кабела от въртящите се части на уреда
ако кабела се оплете във въртящите части на 

l) Никога не оставяйте уреда, преди да е спрял
напълно.

m) Изключвайте уреда докато го пренасяте
В противен случай уреда може да се оплете
в дрехите Ви и да причини сериозни наранявания.

n) Вентилационните отвори на уреда трябва да
бъдат регулярно почиствани.
Така ще избегнете рискове от прегряване, изгаряне
и токови удари.

o) Не използвайте уреда около запалими вещества

удар, сериозни наранявания и дори смърт.

машината, може да бъде прерязан или оплетен
което да доведе до токови удари и други.

p) Не използвайте машината с приставки, които
изискват течно охлаждане.
Използването на течност за охлаждане, може да доведе
до късо съединение и / или токов удар.

Допълнителни инструкции за безопасност - обратен удар
при старт и мерки за безопасност.
Обратният удар е следствие от ротацията на работната
приставка на уреда.
Ако се закачи или бъде блокирана, води до обратно завъртане
на машината.

Обратните удари обикновено са в следствие на неправилна

a) Внимателно дръжте уреда в ръце и дръжте тялото и
ръцете си в позиция, която позволява адекватна реакция
при обратен удар.
Винаги използвайте допълнителна ръкохватка,

b) Пазете ръцете си от въртящите се части на машината

c) Дръжте тялото си настрана от зоната в която може
да получи удар от машината.
Обратния удар, изблъсква машината в посока обратна
на движението на диска.

d) Ъгли и остри ръбове, тряба да бъдат обработвани
с особено внимание. Бъдете сигурни, че работната 
приставка не отскача от повърхността и не се заклещва.
В противен случай може да се получи ефект на обратен удар.

e) Не използвайте назъбени дискове.

Допълнителни правила за безопасност относно шкурене
и използване на машини с абразивни шайби.

a) Не използвайте по-големи от шлайфащата плоча шкури
спазвайте спецификациите от производителя.
Неспазване на това правило би добело до блокиране на
подвижните части, разкъсване на шайбата и обратни уда-
ри.

употреба.
За да ги избегнете, следвайте следните правила:

ако има такива.



• Не прикачайте ножовки, верижни триони и т.н.

остриета със зъби. такива приставки могат да доведат

до удари и загуба на контрол.

Допълнителни инструкции за безопасност, при

работа с шлайф-машини.

Мерки за безопасност, отнасящи се до шлайфане.

• Не използвайте по-широка шкурка от шайбата на

машината. Следвайте инструкциите на производителя.

По-големите шкурки наддаващи извън шайбата,

представляват опасност. Могат да бъдат накъсани,

захапани от шайбата, или да счупят / блокират самата

машина.

ВНИМАНИЕ!

Докосването / вдишването на токсичен прах / изпарения

представляват опасност за оператора и околните.

• Не се препоръчва шлайфането на бои със съдържание

на олово например.

• Не шлайфайте материали, отделящи опасни газове

като азбест например. Не шлайфайте материали,

отделящи опасни, взривоопасни и запалими частици.

Носете предпазна маска, използвайте прахоизсмуква-

ща система.

Напрежение

Преди да включите в електрическата мрежа, се уве-

рете, че захранващото напрежение, на мрежата,

отговаря на необходимото за уреда.

Технически спецификации

Габарити (ДxШxВ)

mm
450x270x210 mm

Кръгла шлайфаща

глава

Ø 225 mm

n: 1000-2200 1/min

Триъгълна шлайфаща

глава

edge length 280 mm

Oscillation: 3000-6000 1/min

Тегло кг 3,8

Мотор V/Hz 230 / 50

Входяща мощност P1 750W

Клас защита II

Звуково налягане

ниво L
PA

91,3 dB(A), 

K
pA

: 3 dB (A)

Нива на шума

L
WA

102,3 dB(A), 

K
wA

: 3 dB (A)

Вибрации
a

h:
 7,66 m/s2

K: 1,5 m/s2

Подлежи на технически промени!

Внимание

 

Тази машина произвежда електромагнитно поле,

което може да смущава или блокира действието 

на пасивни или активни медицински импланти.

Това крие от сериозни опасности за здравето.

Хора с такива имланти, трябва да се консултират

с лекар, преди да работят с машината.

Описаните вибрации, се базират на шлайфане с
шлайфаща шайба. Различните едрини и приложения
могат да променят стойностите.
Шумововите и вибрационните нива, се базират на
стандарти EN 60745-1 и EN 60745-2-3.
Споменатите нива на вибрации, са замерени на база,
на стандартните методи на тест и могат да се използват
за сравнение на различни машини.
Споменатите нива на вибрация също могат да се използват
за определяне на началните нива.

Внимание! В зависимост от това за какво и как използвате
машината, реалните стойности може да варират от посо-
чените!
Внимавайте и използвайте защитно облекло!

Взимайте под внимание целия работен процес,
включително и времето в което машината работи
или работи без натоварване, или е изключена
поддържайте редовно машината, аксесоарите
работните части и консумативите.



Монтиране и подмяна на шлайфащата 
глава (Фиг.2.1/2.2)
Преди да извършвате дейности по машината, спрете я

и я изключете от контакта.

За да монтирате:

1. Натиснете заключващия бутон отстрани на машината

2. Сложете инструмента на главата и завъртете в под-

ходящата позиция.

3. Освободете заключващия бутон.

За подмяна: Натиснете заключващия бутон и демон-

тирайте главата. Триъгълната глава се закрепва / маха

по същия начин. Когато подменяте главите, винаги се

убеждавайте, че са коректно заключени за машината.

Инсталкиране & подмяна на курките
(фиг.3)
Поставете на равна повърхност преди работа.

Извадете шкурките от кутията и я поставете на диска.

Шкурката ще „залепне“, за повърхността на диска.

За да бъде ефективно шлайфането, трябва регулярно

да подменяте шкурките. За целта спрете машината

и я изключете от контакта, след което отстранете

използваната шкура, и поставете новата.

Фиксирайте я към плочата.

Само за кръглата глава:

Винаги тествайте машината, за да сте сигурни, че гла-

вата е закрепена в центъра.

Общи положения - шлайфащи шайби.

Шкурката се използва за шкурене на детайли, стени

и други, базирано на едростта и, според габаритите и.

Колкото е по-голямо числото, толкова е по ситна.

Също така е важно, диаметъра на диска, да съвпада

с размера на диска. Колкото е по-фина шкурката, толкова

по-голяма гладкост и успоредност ще бъде постигната.

Съотведно ефективността и скоростта на шлайфане, ще

падне, (Ø 225mm), се препоръчва като диаметър за плочата. 

Свързване на прахоизсмуквател (Фиг.4)
Ръководство за инсталация: Вкарайте маркуча в адапте-

ра, натиснете A в конектора, за да ги свържете с шлайф

машината.

Избиране на скоростта (Фиг.5)
За да изберете необходимата скорост, преместете на 

необходимата стойност, като 1 е най-ниска скорост,

5 е максимална скорост.

Включване / изключване (фиг.6)
Превключвателя на машината е двустепенен, както можете

да видите на картината.

1. Натиснете задния край на превключвателя, и натиснете нап-

ред, за да включите.

2. Натиснете предния край на ключа, за да заключите в по-

зиция „включено“.

3. Натиснете задната страна, за да изключите

Работа с машината
Винаги дръжте машината с двете ръце, Дръжте ги да-

леч от шлайфащата глава, така ще избегнете нара-

нявания, причинени от въртящата глава на машината.
1. Монтирайте шлайфащата глава

2. Монтирайте шлайфащия инструмент

3. Свържете прахоуловителя

4. Включете в захранващата мрежа

5. Включете правхоуловителя

6. Включете машината

7. Хванете за ръкохватките и притиснете внимателно 

към шлайфаната повърхност. Натискът трябва да

бъде достатъчен, за да се осигури добър и равномерен

контакт с работната повърхност.

Инструкции за работа с шлайфащата глава
a) Четков пръстен

Пръстен от четки, огражда шлайфащата глава, това има

две функции.

Тъй като четките се наддават спрямо шлайфащата плоча,

четките първи влилзат в контакт с шлайфаната повърхност,

балансирайки главата и нагласявайки шлайфащата плоча

успоредно на шлайфащата повърхност, преди да влезе в

контакт с нея, така се избягват някои ефекти, причинени от

шлайфащия диск.
Също така четките задържат отделения прах и спомагат

заизсмукването му. При износване, трябва да бъдат

подменени.

b) Кръгла шлайфаща глава

При работа с кръглия шлайфащ диск, упражнявайте

само толкова натиск, колкото е необходимо, за да ня-

ма неравности, набраздявания и други, по повърх-

ността. Когато шкурката е в контакт с шлайфаната

повърхност, не спирайте да движите шлайфа рав-

номерно,

c) Триъгълна шлайфаща глава

Триъгълната глава нес е върти, тя осцилира.



Грижа и поддръжка
a) Подмяна на шлайфащата плоча, на кръглата

шлайфаща глава.

Ако плочата се повреди, може да бъде подменена.

Отстранете шлайфащата шкурка и използвайки шесто-

грамния ключ, развъртете фиксиращия болт в центъра

на диска, махнете диска, сложете новия и завъртете.

b) Почистване

Препоръчва се регулярно почистване, след всяко шкурене.

• Редовната грижа и почистване, удължават живота

на уреда и съкращават необходимите поправки.

Почиствайте машината без вода и течности.

Пазете вентилационните отвори чисти от прах.

• Редовно почистване е препоръчително след всяка работа

с машината.

• Продухвайте с въздух под налягане (макс. 3bar) или

изчиствайте с четка и парче сух плат.
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Garantie DE

Offensichtliche Mängel sind innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware anzuzeigen, -andern
falls verliert der Käufer sämtliche Ansprüche wegen solcher Mängel. Wir leisten Garantie für 
unsere Maschinen bei richtiger Behandlung auf die Dauer der gesetzlichen Gewährleistungsfrist 
ab Übergabe in der Weise, dass wir jedes Maschinenteil, dass innerhalb dieser Zeit nachweisbar 
in Folge Material- oder Fertigungsfehler unbrauchbar werden sollte, kostenlos ersetzen. Für 

Teile, die wir nicht selbst herstellen, leisten wir nur insoweit Gewähr, als uns Gewährleistungsan-
sprüche gegen die Vorlieferanten zustehen. Die Kosten für das Einsetzen der neuen Teile trägt 
der Käufer. Wandlungs- und Minderungsansprüche und sonstige Schadensersatzansprüche 
sind ausgeschlossen. Das Sägeblatt ist ein Verschleißteil und von jeglichen Garantieansprü -
chen grundsätzlich ebenfalls ausgeschlossen.

Warranty GB

Apparent defects must be notified within 8 days from the receipt of the goods. Otherwise, the 
buyerís rights of claim due to such defects are invalidated. We guarantee for our machines in 
case of proper treatment for the time of the statutory warranty period from delivery in such a way 
that we replace any machine part free of charge which provably becomes unusable due to faulty 
material or defects of fabrication within such period of time. With respect to parts not manufac-

tured by us we only warrant insofar as we are entitled to warranty claims against the upstream 
suppliers. The costs for the installation of the new parts shall be borne by the buyer. The- cancel
lation of sale or the reduction of purchase price as well as any other claims for damages shall be 
excluded. The saw blade is a consumable item and explicitly excluded from any warranty.

Garantie FR

Les défauts visibles doivent être signalés au plus tard 8 jours après la réception de la marchan-
dise, sans quoi l’acheteur perd tout droit au dédommagement. Nous garantissons nos machines, 
dans la mesure où elles sont utilisées de façon conforme, pendant la durée légale de garantie à 
compter de la réception, sachant que nous remplaçons gratuitement toute pièce de la machine 
devenue inutilisable du fait d’un défaut de matière ou d’usinage durant cette période. Toutes les 

pièces que nous ne fabriquons pas nous-mêmes ne sont garanties que si nous avons la pos-
sibilité d’un recours en garantie auprès des fournisseurs respectifs. Les frais de main d’œuvre 
occasionnés par le remplacement des pièces sont à la charge de l’acquéreur. Tous droits à réd-
hibition et toutes prétentions à une remise ainsi que tous autres droits à dommages et intérêts 
sont exclus. La lame est une pièce d’usure et est exclue de la garantie.

 Záruka  CZ

Zjevné nedostatky je nutné nahlásit do 8 dnů pro obdržení zboží, jinak kupující ztratí veškeré 
nároky vyplývající z těchto nedostatků. Poskytujeme záruku pro naše stroje při správném 
používání na dobu zákonné záruční lhůty od předání takovým způsobem, že každý díl stroje, 
který se stane během této doby prokazatelně nepoužitelným z důvodu vady materiálu nebo 
výroby, bezplatně nahradíme. Za díly, které sami nevyrábíme, poskytujeme záruku jen v tako-

vém rozsahu, v jakém nám přísluší nároky na záruku od subdodavatelů. Náklady za používání 
nových dílů přebírá kupující. Nároky na vrácení peněz a slevu z kupní ceny a jiné nároky na 
náhradu škody jsou vyloučeny. Kotouč pily je opotřebitelný díl a je rovněž zásadně vyloučen z 

jakýchkoli nároků na záruku.

Záruka  SK

Zjavné nedostatky treba oznámiť v priebehu 8 dní od príjmu tovaru, v opačnom prípade stráca 
kupujúci všetky nároky kvôli takýmto nedostatkom. Záruku na naše stroje pri správnom-  zaob
chádzaní poskytujeme na dobu zákonnej záručnej lehoty od odovzdania tým spôsobom, že 
každú časť stroja, ktorá by sa v priebehu tohto času stala dokázateľne nepoužiteľnou následkom 
chýb materiálu alebo výrobných chýb, bezplatne vymeníme. Na diely, ktoré sami nevyrábame, 

poskytujeme záruku iba do takej miery, do akej nám prináležia nároky na záručné plnenie voči 
subdodávateľom. Náklady za vloženie nových dielov nesie kupujúci. Nároky na výmenu tovaru a 
nároky na zníženie ceny a ostatné nároky na odškodnenie sú vylúčené. Pílový kotúč je spotreb-
ný diel a zásadne je taktiež vylúčený z akýchkoľvek záručných nárokov.

 Garancija  SI

Očitne pomanjkljivosti morate naznaniti v roku 8 dni po prejemu blaga, v nasprotnem kupec 
izgubi vse pravice v primeru takih pomanjkljivosti. Garancijo za naše stroje jamčimo p-ri pravil
nem ravnanju v trajanju zakonskega roka veljavnosti garancije ob predaji na tak način, da vsak 
del stroja, ki postane v tem času dokazljivo neuporabben zaradi napak v materialu ali izdelavi, 

zamenjamo brezplačno. Za dele, ki jih ne izdelujemo sami, jamčimo samo v tolikšni meri, kolikor 
nam dopušča naša pravica do dobaviteljev. Stroške vstavljanja novih delov nosi kupec. Zahtevki 
za zamenjavo in znižanje cene niso sprejemljivi. List žage je obrabni del in tako tudi v celoti 
izključen iz vsakega garacijskega zahtevka.

Német garancia  HU

A nyilvánvaló hiányokat az áru átvétele után 8 napon belül be kell jelenteni. Egyéb esetekben a 
vevő az ilyen hiányokkal kapcsolatos összes igényét elveszíti. Helyes használat esetén- gépein
kre az átadástól a törvényileg szabályozott jótállás időtartama alatt garanciát biztosítunk- oly mó
don, hogy díjmentesen kicserélünk minden olyan alkatrészt, amely ezen idő alatt bizonyíthatóan 
anyaghiba vagy gyártási hiba miatt vált használhatatlanná. A nem saját gyártású alkatrészekért 

csak abban az esetben vállalunk garanciát, ha beszállítónk felé jótállási igényt támaszthatunk. 
Az új alkatrészek alkalmazásának költségei a vevőt terhelik. Az átalakítási és árleszállítási igé-
nyek, valamint egyéb kártérítési igények ki vannak zárva. A fűrészlap kopó alkatrésznek számít, 
ezért alapvetően minden garanciaigény alól ki van zárva.

Jamstvo  HR

Očiti nedostaci moraju se prijaviti u roku od 8 dana nakon primitka robe, u suprotnom kupac gubi 
pravo na zahtjeve zbog takvih nedostataka. Dajemo jamstvo za naše strojeve pri ispravnom 
rukovanju u trajanju zakonski propisanog jamstvenog roka od preuzimanja na način da ćemo 
besplatno zamijeniti sve dijelove stroja koji u tom razdoblju postanu neupotrebljivi zbog mate-
rijalnih ili proizvodnih pogrešaka. Za dijelove koje mi ne proizvodimo dajemo jamstvo samo do 

mjere do koje nas na to obvezuju jamstveni zahtjevi na račun dobavljača. Troškove ugradnje 
novih dijelova snosi kupac. Zahtjevi za smanjenje kupovne cijene ili promjenu narudžbe te ostali 
zahtjevi za naknadu štete su isključeni. List pile potrošni je dio te je načelno također isključen od 
svih jamstvenih zahtjeva.

Garanţie  RO

Deficienţele evidente trebuie reclamate în interval de 8 zile după primirea mărfii, în caz contrar 
cumpărătorul nu mai poate formula nicio pretenţie în legătură cu aceste deficienţe. Dacă 
maşinile noastre sunt exploatate corect, asigurăm garanţie pe durata termenului de garanţie 
legal din momentul predării, în sensul că înlocuim gratuit orice componentă a maşinii devenită 
inutilizabilă în acest interval de timp ca urmare a defectelor de material sau de execuţie. Pentru 

componentele pe care nu le executăm noi, asigurăm o garanţie doar în măsura în care avem 
noi dreptul la pretenţii de garanţie legală faţă de furnizorii preliminari. Costurile pentru montarea 
componentelor noi vor fi suportate de cumpărător. Pretenţiile de conversie şi de reducere şi alte 
pretenţii de despăgubire pentru prejudicii sunt excluse. Pânza de ferăstrău este o piesă de uzură 
şi este de asemenea exclusă în toate cazurile de la orice drepturi de garanţie pentru produs.

 Гаранция   BG

За очевидни дефекти трябва да се уведомява в рамките на 8 дни след получаване на 
стоката, в противен случай купувачът губи правото на всякакви претенции относно 
такива дефекти. Даваме гаранция за нашите машини, при правилно боравене с тях, 
за законово установения гаранционен срок от предаването, като заменяме безплатно 
всяка машинна част, която доказуемо стане неизползваема вследствие на дефекти в 
материалите или изработката в рамките на това време. За части, които не произвеждаме 

сами, даваме гаранция само дотолкова, доколкото ние имаме право на гаранционни 
претенции спрямо нашите доставчици. Разходите за монтажа на новите части се поемат 
от купувача. Претенции за анулиране на покупко-продажбата, претенции за отстъпки от 
цената и други претенции за компенсации са изключени. Режещият диск е износваща се 
част и по правило също е изключена от всякакви гаранционни претенции.

 Garantie  FI

Havaittavista puutteista on ilmoitettava 8 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta, muuten 
ostaja menettää kaikki oikeutensa näiden vikojen korjaamiseen. Tarjoamme asianmukaisesti 
hoidetulle koneelle takuun luovutuspäivästä alkaen niin, että vaihdamme veloituksetta takuun 
aikana havaittavat materiaali- tai valmistusvirheistä aiheutuvat viat joiden takia kone oli-si käytt

ökelvoton. Osille, joita emme itse valmista, tarjoamme vastaavan takuun jonka niiden toimittaja 
tarjoaa. Uusista osista syntyvistä kustannuksista vastaa ostaja. Vaihtamista ja lievittämistä 
koskevat väittämät ja muut vahingonkorvausvaatimukset eivät sisälly. Terä on kertakäyttöinen ja 
on suljettu takuun ulkopuolelle.

Garanzia IT

Vizi evidenti vanno segnalati entro 8 giorni dalla ricezione della merce, altrimenti decadono tutti 
i diritti dellíacquirente inerenti a vizi del genere. Appurato un impiego corretto da parte dellíacq-
uirente, garantiamo per le nostre macchine per tutto il periodo legale di garanzia a decorrere 
dalla consegna in maniera tale che sostituiamo gratuitamente qualsiasi componente che entro 
tale periodo presenti dei vizi di materiale o di fabbricazione tali da renderlo inutilizzabile. Per 

componenti non fabbricati da noi garantiamo solo nella misura nella quale noi stessi possiamo 
rivendicare diritti a garanzia nei confronti dei nostri fornitori. Le spese per il montaggio dei 
componenti nuovi sono a carico dellíacquirente. Sono escluse pretese di risoluzione per vizi, di 
riduzione o ulteriori pretese di risarcimento danni. 

Gwarancja PL

Wszelkie uszkodzenia muszą być zgłaszane w przeciągu 8 dni od daty otrzymania towaru, w 
przeciwnym wypadku, prawo do reklamacji wygasa. Gwarantujemy, że w czasie trwania gwarancji 
wymienimy wszelkie części maszyny, które okażą się niesprawne na skutek wad materiału- z jakie
go zostały wykonane lub błędów w produkcji bez dodatkowych opłat pod warunkiem, że maszyna 
będzie obsługiwana zgodnie z zaleceniami. W odniesieniu do części nie produkowanych przez 

nas, gwarancja obowiązuje tylko w przypadku naszych dostawców. Koszty instalacji nowych części 
są ponoszone przez klienta. Odszkodowania wynikłe z uszkodzeń maszyny oraz redukcje ceny 
zakupu maszyny w ramach reklamacji nie będą rozpatrywane.
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