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3   EL - nõuetele vastavusetunnistus

1 EL – nõuetele vastavusetunnistus

EL - nõuetele vastavuse tunnistus vastavalt 

Masinate direktiivile 2006/42 / EÜ II lisa 1.A

Tootja:

WestermannGmbH&Co.KG

Schützenhof23

D – 49716 Meppen

Kinnitab sellega, et järgnev toode

Tootenimetus: WKB 660 Honda

Tootja: WestermannGmbH& Co.KG

Seerianumber: __.____

Mudel-/Tüübikirjeldus:

WKB660Kirjeldus:
Westermann pöördhari  on ainult  tavaliseks pühkimiseks tugeval  pinnal  nagu näiteks hoovid,  teed,
parkimisplatsid,  hoidlad.  Mistahes  muud kasutamist  peetakse  ebaõigeks.  Mille  tagajärjel  tekkinud
kahju  eest  tootja  ei  vastuta!  Kasutaja  kannab  kogu  riski.  Kavandatav  kasutus  hõlmab  ka
vastavust tootjale ettenähtud hooldustingimustes.

Kohaldati järgmisi täiendavaid ELi 

direktiive:Järgnevate EÜ direktiivide kaitsemeetmed 

on täidetud. Masinate direktiiv 2006/42 / EÜ

EMC direktiiv 2014/30 / EL 

Maaletooja:

Pekozone OÜ

Tartu mnt23, 63211Mammaste,Põlvavald, Põlvamaa 

www.westermann.ee

info@westermann.ee

www.facebook.com/WestermannEesti/



Õiguslik teave ja informatsioon

Kohaldati järgmisi üldisi standardeid:

ENISO12100:2010 Masinate ohutus - üldine 

Disaini põhimõtted - riskihindamineja

Riskide vähendamine (ISO 12100: 2010)

Kohaldati järgmisi muid tehnilisi kirjeldusi:

Isik, kes on volitatud tehnilist dokumentatsiooni tegema, nimi ja aadress:

Westermann GmbH & CO. KG

HerrAlfonsWestermann Tel.:05931|496900

Schützenhof 23 E-Mail:info@westermann-radialbesen.de

49716 Meppen URL:www.westermann-radialbesen.de

Ort: 49716Meppen

Datum: 13.07.2018

___________________________

(Unterschrift)

Alfons WestermannGeschäftsführer
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2 Õiguslik teave jainformatsioon

Herausgeber: Westermann GmbH &Co.KG

Anschrift: Schützenhof23▪49716Meppen

Telefon: +49(0)5931|496900▪ Telefax:+49(0)5931|4969099

E-Mail: info@westermann-radialbesen.de

Internet: http://www.westermann-radialbesen.de

Geschäftsführer: Alfons Westermann 

Rechtsform: Kommanditgesellschaft

Sitz: 49716Meppen 

Amtsgericht Osnabrück, HRA100274

Persönlichhaftende Gesellschafterin:

Westermann Beteiligungs-GmbH, 

HRB Osnabrück Nr. 100562,

UST-IDNr.:193643718,

Copyright õigused:
Selle dokumendi sisu on Saksa autoriõiguse seaduse ja rahvusvaheliste lepingutega kaitstud.

Kõik autoriõigused selle dokumendi sisule kuuluvad UPAS GmbH-le, kui ja nii 

edasiteine autor on selgesõnaliselt märgitud või ilmselt äratuntav.

Kasutajal on keelatud registreerida teadmiste või nende osade õigused.

Käesoleva dokumendi sisu levitamine, ülekandmine ja muul viisil levitamine 

kolmandateleisikutele,koopiate, ärakirjade ja muude reproduktsioonide tegemine, samuti 

nende kasutamine ja muu kasutamine on ka osaliselt ilma autori varasema, kirjaliku ja 

kirjaliku nõusolekuta keelatud, niikaua kui seda lubavad õiguslikud reeglid.

Autoriõiguste rikkumine on ebaseaduslik ja vastavalt §§ 106 ff Autoriõiguse 

seaduselekaristatav.

Muutmine:
Westermann GmbH & Co. KG jätab endale õiguse teha käesolevale dokumendile ja 

selleskirjeldatud teemale igal ajal ilma eelneva teadaandeta, parandusi ja muudatusi, tingimusel 

et lepingulised kokkulepped või juriidilised nõuded ei ole sellega vastuolus.



Oluline põhiteave

3 Olulinepõhiteave

3.1 Tarne

Kasutusjuhend on seadme osa ja peab olema masinaga kaasas. 
Käsiraamat sisaldab olulist teavet ohutu ja efektiivse kasutuse kohta. 
Seetõttu peab käitaja hoolikalt seda käsiraamatut lugema ja mõistma.

Ohutu töö põhinõue on kõigi selles kasutusjuhendis toodud kasutus- ja ohutusjuhiste 
täitmine. Lisaks tuleb rakendada konkreetse kasutusala ohutusnõudeid.
Samuti tuleb järgida käesolevas kasutusjuhendis toodud tehasepoolseid juhiseid ja 
ohutuskleebiseid masinal.

Tootja ei vastuta kasutusjuhendile mittevastava tegevuse tõttu tekkinud kahju eest: 
vale kasutamine, valesti teostatud hooldus või remont, volitamata muudatused, 
tehnilised muudatused ja volitamata varuosade kasutamine.



Sümbol/Märksõna Tähendus

3.2 Konventsioon

3.2.1 Sümbolid ja ohule viitavadmärksõnad

Juhib tähelepanu.

Juhib tähelepanu ohtlikele situatsioonidele, mis võivad

põhjustadaraskeidvigastusivõiisegisurma,kuineideiväldita.

Juhib tähelepanu ohtlikele situatsioonidele, mis võivad 

põhjustada raskeidvigastusi või isegi surma, kui neid ei 

väldita.

Juhib tähelepanu ohtlikele situatsioonidele, mis võivad 
põhjustada kergeid või keskmisi vigastusi, kui neid ei väldita.

Juhib tähelepanu kasulikule informatsioonile, mille eiramine võib seadet

kahjustada.
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8 Oluline põhiteave

3.2.2 Piktogrammülevaade

Käesolevas juhendis sisalduvad ohutusjuhised, mille eiramine ohustab nii 

inimest, kui masinat on spetsiaalselt tähistatud järgmiste piktogrammidega.

Piktogramm Tähendus

Üldine 

hoiatusmärkKukkumisoht

Hoiatus iseenesliku käivitumise kohta

Hoiatuspöörlevateosade kohta(kaasatõmbeoht)                                  

Hoiatus  kahjulike  ainete kohta

Hoiatus mürgiste ainete kohta 

Käevigastuste oht

Oht kõrvetada 

Muljumisoht 

Kukkumisoht 

Hoiatus elektripinge

Hoiatus põranda ebatasasuste kohta



Schützenhof 23

D - 49716 Meppen
Made in Germany Type: Jahr:

Ser.- Nr.:

WKB660 Honda

 

__ _________ ____

20

Westermann GmbH & Co. KG

9Oluline põhiteave

Page 8 of 64

3.3 Masinamärgistus

Pöördharjal WKB 660 asub masina tüübiplaat Mis sisaldab kõiki masina põhiandmeid.

3.3.1 Ohutuskleebised masinal

Artikelnummer:AUF-00-00016

Artikelnummer:AUF-00-000028

Kõik ohutuskleebised masinal tuleb hoida puhtana. 

Puuduvad või vigastatud ohutuskleebised tuleb asendada.



3.4 Varuosade tellimine

Varuosade või tarvikute tellimisel on aluseks masina tüüp, valmistamise aasta ja 

seerianumber.

Lisatarvikute kasutamine ja teiste tootjate varuosad on alles pärast tootjaga 

konsulteerimist lubatud. Tootja originaalseid varuosad ja heakskiidetud tarvikuid 

tagavad turvalisuse ja masina vastupidavuse.

Turvalisus. Muude lisaseadmete kasutamine muudab masina garantii k e h t e t u k s .
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4 Ohutus

4.1 Masina sihtotstarbeline kasutus

Westermann umbrohuhari WKB 660 on mõeldud ainult siin kirjeldatud kasutuseks

Pöördhari WKB 660 on käeshoitav masin. Masina kasutusvaldkonnad on sillutatud alade 

pühkimine nagu näiteks tootmishooned, rajad/teed, parkimisplatsid ja muu sarnane töö.

Mis tahes erinevat kasutamist peetakse ebaõigeks. Mille tagajärjel tekitatud kahju eest 

tootja ei vastuta! Kogu riski kannab kasutaja. Väärkasutuseks nimetatakse ka tootja 

poolt ettenähtud käitamise, hoolduse, ladustamise ja transpordi nõuetele igasugust 

rikkumist.



4.2 Nõuded käitaja jaoks

Väärkasutuse oht!

Väärkasutus võib põhjustada ohtlikke olukordi. 

Seega:
� Hoiduge mis tahes muudest mitte ettenähtud kasutusviisidest.
� Järgige käesolevat juhendit.
� Juhtimisseadmete liikuvosade vahetamine lubatud ainult volitatud isikute 

poolt.
� Laske hooldus- ja remonttöid teostada ainult koolitatud hooldustehnikutel.
� Ärge teostage masina ümberehitust, vahetage detaile ega muutke 

konstruktsiooni.
� Kasutage masinat ainult siin kasutusjuhendis ettenähtud otstarbel.
� Ärge kasutage seadet, kui see ei ole täis komplektsuses või mingil muul moel

töökorras.
� Seadme kasutamine plahvatusohtlikus keskkonnas on keelatud.
� Ärge koormake masinat üle.
� Hoiduge inimeste transportimisest seadmetega.

Hooldus ja remont

Teostage hooldus- ja remonditööd õigeaegselt ja pidage 
kinni allpool toodud hooldusintervall idest.



4.3 Tööpiirkond

Oht , kui viibite tööpiirkonnas!

Oht tööpiirkonnas on seotud kõrvaliste isikute 

vigastusohuga,kes sinna sattuda võivad.

Seega:

� Jälgige, et tööprotsessi ajal ei satuks inimesi t ö ö p i i r k o n d a .

� Kui volitamata isik siseneb tööpiirkonda, tuleb teda hoiatada 

ja töö viivitamatult lõpetada.

Masina ümber 5 meetrist ala loetakse ohtlikuks tööpiirkonnaks. 

Tööprotsessi ajal peab see ala olema vaba isikutest, kes ei ole 

tööprotsessiga seotud. Lisaseadmed ja paiskejäätmed võivad 

ohtliku ala suurendada!

Joonis. 1 - Tööpiirkond



Säilitage rahu Päästke inimesed Kutsuge esmaabi

4.4 Eeldatav väärkasutus | 

Mõistlikult prognoositavväärkasutus

Kõiki tegevusi, mis erinevad ettenähtud kasutamisest 

peetakse ekslikuks ja need on vastuvõetamatud.

Need hõlmavad näiteks

• inimeste ja loomade vedu

• tööd treppidel ja redelitel

• ükskõik missugune kasutus väljaspool lubatudkasutusva ldkonda

4.5 Käitumine ohu korral

4.5.1 Isikuvigastused

Kui töö käigus kedagi vigastatakse, tuleb sellele reageerida vastavalt vigastuse raskusele.

4.5.2 Tulekahju

Tulekahju korral tuleb koheselt reageerida.

���� Inimesed päästa

���� Tuli kustutada

���� Kahjustused parandada

4.5.3 Tehnilised probleemid

Kui masina kasutamise ajal ilmnevad tehnilised probleemid, laske 

need spetsialistidel kõrvaldada enne, kui masinat edasi kasutate.
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4.6 Kasutusala

Masina kasutusala hõlmab kõiki kohti maailmas, kus on masinat ohutu kasutada. 

Kasutamine peab vastama antud kasutusjuhendis ettenähtud t i n g i m u s t e l e .

4.6.1 Kohalikud n õ u d e d

Masina kasutusala hõlmab kõiki kohti maailmas, kus on masinat ohutu kasutada. 

Kasutamine peab vastama antud kasutusjuhendis ettenähtud tingimustele. Järgnevad 

tingimused peavad olema täidetud.

� Ohutu masina montaaž

� Temperatuurivahemik -10°C kuni +40°C

� Ohutu tööpiirkonna tagamine

4.6.2 Jäätmetekäitlus

Tekkivad jäätmed ja ohtlikud ained tuleb koguda eraldi ja käidelda vastavalt 

kehtivatele nõuetele.

4.7 Kasutaja vastutus

Kui masinat kasutatakse tööstuslikult, siis käitajale kehtivad 

tööohutust käsitlevad õigusaktid.



4.7.1 Kasutaja kohustused

Kasutaja vastutab masina korrasoleku eest.
� Operaator peab kasutama turvavarustust

� Teostama regulaarset kontrolli masina funktsionaalsuse ja terviklikkuse 
osas.

� Kasutaja vastutab selle eest, et peetaks kinni plaanipärastest 
hooldusintervallidest.

� Kasutaja peab teavitama tootjat mis tahes seadmega toimunud 
kahjust.

� Kasutaja peab võimaldama operaatorile vajaliku kaitsevarustuse, masinat 
kontrollima ja puhastama, kahjustatud osad välja vahetama.

� Kasutajal peab olema masina kohta täielik kasutusjuhend.
� Kasutaja vastutab selle eest, et kõik ohutuskleebised oleksid loetavad ja 

puhtad. Mis on halvasti loetavad või kadunud, uuendada k o h e .

� Kasutaja peab hoidma tööruumid ja evakuatsiooniteed vabana ja heas 
seisukorras.



4.8 Isiklikvastutus

Põhinõuded

� Masinaga on lubatud töötada ja tööpiirkonnas viibida ainult isikutel, kes järgivad 

ohutusnõudeid ja on vastutustundlikud.

� Inimesed, kelle otsustusvõimet mõjutavad narkootilised ained, alkohol, ravimid jms. 

Ei tohi masinaga töötada ega viibida tööpiirkonnas.

� Operaatori valikut ja tööd reguleerivad kohalikud töö ja puhkeaja n o r m a t i i v i d .

� Operaator peab olema vähemalt 16aastane!

Kvalifikatsioonid Isikud tohivad teostada ainult tegevusi, milles nad 
kvalifikatsiooni omavad.

Kvalifitseeritud personal 
Paigaldus ja töösse rakendamine

Hoolduspersonal 
Hooldus ja remont

Instrueeritud kasutaja

Omab erialast koolitust ja teadmisi ja kogemust teostada
oma erialale vastavaid tegevusi ohutult ja iseseisvalt

Omab erialast koolitust, teadmisi ja kogemust teostada oma erialale
vastavaid tegevusi ohutult ja iseseisvalt

Teda on instrueeritud ohutult masinat kasutama ja aru saama 

tööga kaasneda võivatest ohtudest
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4.9 Kasutusjuhendi järgimine

Kasutusjuhendid pärinevad tootjalt või tarnijalt ja on tootega kaasas.

Sisaldab olulist informatsiooni kuidas toodet nõuetekohaselt ja ohutult kasutada.

Enne masina kasutuselevõttu tuleb tööjuhend läbi töötada ja kasutamise ajal tuleb seda 

hoolikalt järgida.

Me juhime tähelepanu sellele, et masina ebaõigest kasutusest tulenevate 

kahjustuste ja vigastuste eest me ei vastuta.

Tootja võib teha masinatel erinevalt käesolevas juhendis toodud illustratsioonidele ja 

teabele tehnilisi muudatusi, mida peab vajalikuks.

4.10Ohutuskleebisedmasinal

Masinal on mitmed kleebised, mis tähistavad ohte, soovitusi ja olulist   informatsiooni .  Need kleebised 

tuleb hoida puhtad ja loetavad. Kui tarvis siis asendada.



4.11 Isikukaitsevahendid/turvavarustus

Isikukaitsevahendid ei kuulu masina tarne juurde. Vastutus korrektsete isikukaitsevahendite 
olemasolu ja kasutuse eest on vastutaval kasutajal ja operaatoril.

Isikukaitsevahendite valikul järgige seadmel olevaid ohutuskleebiseid ja kasutusjuhendit!

Masinaga töötamine ima nõuetekohase turvavarustuseta on keelatud!

Kasutage turvajalatseid

Kasutage turvariietust

Kasutage turvakindaid

Kasutage kõrvaklappe
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5 Operaatori / kasutajaohutusjuhised

Kui masinat kasutavad ka teised inimesed, peavad nad olema tutvunud ja aru saanud masina 

kasutusjuhendist, et tagada ohutu töö ja vältida õnnetusi.

Enne masina puhastamist või hooldamist veenduge, et kõik pöörlevad/liikuvad osad oleksid 

paigal.

Enne masina kasutamist veenduge, et tööpiirkonnas ei oleks inimesi, loomi, takistusi jms., et 

vältida kehalisi vigastusi vms.

Ärge kunagi sõidutage inimesi masinal ega tööriistadel.

Pühitav pind tuleb kõigepealt puhastada suurematest võõrkehadest.

Ka kivid, juhtmed, puutükid jms võivad harja alt kontrollimatult välja lennata. Pidage 

kinni tööpiirkonna ohutusest, mis toodud peatükis 4.4

Märkused WKB 660 Honda

Ärge jätke seadet kunagi tööle järelevalveta!

Tutvuge mootori juhthoobadega. Pidage meeles, kuidas lülitada mootor hädaolukorras välja. 

Ärge asetage mootori vastu esemeid ega hoidke läheduses tuleohtlike v e d e l i k e .

Ärge kallutage harja rohkem kui 20 °, muidu võib bensiin välja lekkida. Hoidke jalad ja 

käed pöörlevatest harjastest eemal.

Sisepõlemismootori kõrgete temperatuuride tõttu peaksite veenduma 

et kuuma mootori läheduses ei asu ükski isik ega objekt.

Heitgaaside väljutamise torustik muutub töö ajal väga kuumaks ja võtab mõnda aega, et 

jahtuda pärast mootori seiskamist. Ärge puudutage väljalaset, kui see on kuum.

Et vältida tõsiseid põletusi või tuleohtu transportimisel või ladustamisel, laske mootoril alati 

pärast tööd mõnda aega jahtuda!



6 Tehnilised a n d m e d
6.1 üldised mõõdud WKB 660

Põhimõõdud WKB 660
Honda

Ühik

Masinapikkus 1.80 Meeter [m]

Masina laius 0.75 Meeter [m]

Masina töölaius 0.66 Meeter [m]

Masina kõrgus 0.71 Meeter [m]

Masina muudetav kõrgus 0.85 - 1.45 Meeter [m]

Masina müra LWA 81 dB
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6.2 üldised tehnilised andmed WKB660

Tehnilised 
andmed

WKB 660 Honda

Mootor: Honda GXV 160

CO2 heitmed: 874 g/kW-h

The results  of the CO2 measurements follow from tests with a (parent)  engine at  defined test cycles under laboratory
conditions. The engine is representative of the engine family and can neither include nor guarantee the performance of a
single engine.

The CO2 values of the Honda engines with EU type approval and the required declaration
in English are published at: http://www.honda-engines-eu.com/co2-engines

Kasutusaeg: kestev

Käepide: Reguleeritav kõrgusesse

Töölaius: u. 660 mm

Pöörlemissuund: paremale

Kaal: 95 kg

Rehvid: 260 / 85 täiskumm 

Juhtratas: ei

Harjased: 3 pöörlevat harjapead igas 4 trossharjast

Tööjõudlus: Kuni 1,800 m²/h (oleneb aluspinnast ja selle olukorrast)

Joonis 3 - Tehnilised andmed



7 Montaaž, esmane tööle rakendamine

7.1 Turvalisus

Tagamaks inimese ja masina ohutust on juba konstruktsiooni käigus

minimeeritud riskid. Seade on toodetud vastavuses kõigi DIN EN standarditega. 

Operaatori koolitus on vajalik ja vähendab turvariski veelgi.

7.2 Montaaž

Masin tarnitakse täielikult tootja poolt komplekteerituna. Kõik masinad läbivad ulatusliku 

katsetuse ja tarnitakse alles pärast selle edukat läbimist.

7.3 Esmane töölerakendamine
Enne masina esmakordset kasutuselevõttu 
kontrollige võimalikke väliseid kahjustusi.
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8 Tootekirjeldus

Westermann WKB 660 on mõeldud nõudlikule kasutajale. Võimalus on eemaldada 

sammalt, umbrohtu ja mustust kõigilt tugeva aluspinnaga aladelt. Näiteks hoovid, teed, 
kõnniteed, parkimisplatsid, laod, tootmishooned.
Tugev neljataktiline bensiinimootor tagab pideva töövalmiduse.

Käepidet on võimalik liigutada üles ja alla. 

Uudne tööpõhimõte tagab puhta tulemuse kogu tööpinna ulatuses.

 

9 Töötamine

9.1 Käepideme seadistamine

Ava lukustid mõlemal pool

liiguta käepide mugavale 
kõrgusele

Kinnita lukustid korralikult 
mõlemal pool 

� Silla kõrguse seadmine

Olenevalt harjaste kulumisest tuleb sild seadistada nii, et tööorgan oleks maapinnaga 
paralleelne.

� Ava lukustid mõlemal pool

� Liiguta masin soovitud positsiooni

� Jälgi, et masin oleks horisontaalses 
positsioonis 

� Kinnita lukustid korralikult mõlemal pool
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� Kaitsekatte seadistamine

Kaitsekate seadistatakse maapinnast u. 2 cm kõrgusele.



Bensiinikraan asub sõidusuunas vasakul kütusepaag

Avamiseks keerake bensiinikraani vasakule (märgitud ka kraani peal)

Bensiinikraani avamine9.3.1

9.2 Mootori käivitamine WR 870 Honda |kohta
Enne mootori käivitamist veenduge, et pöörlemise hoob asub neutraalasendis 

(nagu näidatud joonisel) 

Joonis 8 – Mootori käivitamine

Joonis 9 - Bensiinikraan

i all.



28 Kasutuselevõ'

9.3.2Külmstart

Tõmmake mootori juhthoob tagumisse asendisse

(õhuklapp kinni).

START

Tõmmake mootori juhthoob natuke kõrgemale tühikäigu asendist.

MIN ja MAX vahel

Käivitamine töötemperatuuril9.3.3

iLaske käivitusnöör aeglaselt tagasi, nii väldite mootor

kahjustumist.

Tõmmake käivitusnööri esmalt kergelt kuni tunnete

vastupinget, seejärel tõmmake kõvas; lõpuni.

Käivitusnöör9.3.4

a; õhuklapi abil,

juhthoob aeglaselt maksimum positsioo niipea kui mootor on piisavalt soojenenud, et töötada ilm õhuklapita. Seejärel valig

9.3.5Pärast külmstar-
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Joonis 10 – mootori hoob külmstart

Joonis 11 – mootori hoob töötemperatuuril

Joonis 12 - Käivitusnöör

lne

Joonis 13 - Käivitamine töötemperatuuril
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9.3 Töö alustamine WKB 660Honda

Masin  on  varustatud  robustse  start  and  stop  mehhanismiga.  Pöörlemise
alustamiseks tõmmake näidatud hoob vastu käepidet.

9.4 Töö peatamine WKB 660Honda

Vabastage  näidatud hoob ja pöörlemine peatub. Mootori väljalülitamiseks 
liigutage mootori juhtkang STOP asendisse.

Fig. 16 - Engine STOP

Nüüd sulgege kütusekraan, kui te ei soovi 
masinat koheselt uuesti kasutada. 
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9.5 Masinaga töötamine
Kirjeldus

Käivita harjaste pöörlemine kergelt üles kaalutud asendis, nii, et harjased maad ei 
puutuks. Edasi lase ettevaatlikult harjased vastu maad tööasendisse. 

Olenevalt aluspinna abrasiivsusest ja mustuse astmest peab operaator 
masinat käpidemest vastu kompenseerima. Tugevate takistuste vastu 
minnes võib masin ootamatult tagasi põrkuda. Palun olge ekstra 
ettevaatlikud!

9.6 Hooldusintervall

Esimesed 50 töötundi avaldavad olulist mõju masina jõudlusele ja elueale.

Järgmised punktid peaksid olema täidetud, et saaksite nautida oma WKB 660 
veel pikalt.

Kontrollige mutreid, polte ja kruvisid jms 

korduvalt ja kui vajalik pingutage üle. 

Pidage kinni mootoritootja (Honda)hooldusintervallidest.

Proper maintenance is crucial for the operational safety of the machine.

9.7 Hooldusintervall

Esimesed 50 töötundi avaldavad olulist mõju masina jõudlusele jae l u e a l e .

Järgmised punktid peaksid olema täidetud, et saaksite nautida oma WR 870 veel pikalt.

� Kontrollige mutreid, polte ja kruvisid jms korduvalt ja kui 

vajalik pingutage üle. 

� Pidage kinni mootoritootja (Honda)hooldusintervallidest.
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� Kontrollige kaitsekatte korrasolekut.

Nõuetekohane hooldus ja hooldusintervallid on väga olulised. 

Esmatähtis on masina tööohutus!
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10 Puhastus

Puhastamiseks tuleb järgida järgmisi punkte.

• Puhastamine veega või kõrgsurvepesuriga ei ole 

lubatud.

• Puhastamine võib toimuda ainult suruõhu või abiseadmete abil 

nagu näitekskäsiharjad.

Mustus tõmbab ligi niiskust ja põhjustab roostetamist.

Garantii tingimused
Järgmised juhised on Westermanni jaoks alates 01.01.2002 

Garantii kehtib.

1. Westermanni toodete kasutamisel tarbekaupade sektoris (Erakasutus), mida müüdi  

Westermanni edasimüüjate kaudu garantiiaeg alates müügi kuupäevast lõpptarbijale 2 aastat. 

Westermanni toodete kasutamine kapitalikaupade sektoris (kaubanduslik / professionaalne), mida 

müüakse Westermanni jaemüüjate kaudu garantiiaeg on alates lõpptarbijale müümise kuupäevast 

1aasta.

2. Garantii katab defektid, mis põhinevad materjalil ja / või tootja vigadel. Kõik esinevad vead, mis

Westermanni poolt toote või tootmise defektiga garantiiaja jooksul tunnustatakse ja parandatakse

või osad tarnitakse Westermanni edasimüüjapoolt.

3. Välja arvatud kuluosad nagu mootori juhtkaablid, starter köis, rihmad, laagrid, sidurilamellid, 

rehvid, õhufiltrid, süüteküünlad, eelsüüteküünlad, kütusefilter, õlifilter, pühkimisharjad, 

kummitihendid, akud, kui just ei ole materjalidefektidtõenda tud .

4. Garantiitingimused on üldjuhul ebapiisava hoolduse ja hooletuse korral välistatud. Toote 

korrapärane hooldus ja puhastamine vastavalt masina Westermanni kasutusjuhendile on 

esmatähtsad. Ebaõigest hooldusest  ja puhastamisest tingitud vigu garanti ina ei 

tunnistata.



5. Toote kasutusjuhendit ja ohutusjuhiseid tuleb järgida. Ebaõigest kasutusest või Westermann 

GmbH & Co. KG poolt mitte tunnustatud lisatarvikute kasutusest tulenevaid vigu garantiina ei 

tunnistata.

6. Kasutatakse ainult originaalvaruosi ja Westermanni tarvikuid, mida Westermann edasimüüja 

kasutab. Muud kui originaal Westermanni varuosad või Westermanni lisavarustused võivad olla 

ohtlikud ja neid garantii ei kata.

7. alates 01.01.2002 tuleb ainult Westermanni garantii nõude vormi kasutada. Garantiinõuete 

teave on kohustuslik ja vajalik. Erandeid ei saa ak tsep teer ida .

Garantiinõudeid ilma nõutud informatsioonita ei saa töödelda ja lükatakse tagasi.

8. Westermanni masina garantii pass (Garantii dokument) kehtib toote müügi kuupäevast. 

Täielik lõpptarbija andmetega, müügikinnitus koos kasutusviisi (privaatne | kaubanduslik | 

professionaalne) tuleb saata nelja nädala jooksul Westermanni 

k l i e n d i t e e n i n d u s s e .

9. Westermanni originaalvaruosade garantiiaeg on Westermanni edasimüüja poolt tõestatud 

paigaldamisel 2 aastat (Kuluosadele kohaldatakse punktis 3 sätestatud piirangut). juures 

Varuosade tarnetega seotud garantiinõuded või Garantiiremondi puhul palume teil vastavad osad  

2 kuud pärast kõne alusel garantiinõude saamist alles hoida. Me võime vajadusel paluda vastav 

osa tehasesse kontrollimisekssaata.

10. Nõutavate varuosade tellimine garantii eesmärgil toimub ainult Westermann edasimüüja 

vahendusel.



Westermann GmbH & Co. KG

11. Kui teie garantiinõue tagasi lükatakse , siis arveldatakse tellitud varuosad teie tavapärastel 

ostutingimustel.Tellitudvaruosad arveldatakse ka siis, kui nelja nädala möödumisel ei ole 

Westermanni klienditeenindus saanud korrektset garantiinõuet. Peaks Westermanni varuosa 

garantiihooldustöödeks mitte lühiajalises perspektiivis (2 tööpäeva jooksul) saadaval olema ja te 

kasutate originaalset Westermanni varuosa oma laost, seega tagame osale tasuta saatmise 

Westermanni klienditeenindusest esimeselvõimalusel.

Kui varuosa pole enam saadaval (NML), siis teie poolt makstud varuosa ostu summa tagastatakse.

12. Vigased osad või masinad tuleb saata Westermanni Meppeni tehasesse. Pärast garantii 

tunnustamist Kauba saatekulud makstaksetagasi.

13. Garantiinõue esitatakse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast parandust Westermanni

klienditeenindusele tagamaks kiiret töökorraldust. Garantiinõuded 3 kuud pärast remonti

ei saa enamtöödelda.

14. Kõik varasemad garantiitingimused ja –tingimused kui toodud punkt 7 kaotavad 

kehtivuse.




