EST

Palun lugege tähelepanelikult kasutusjuhendit ja
veenduge enne masina kasutamist, et Te saate
juhendist aru

Keskkonnaalane teave
Tootel või selle pakendil olev antud sümbol näitab, et seda toodet ei tohi käidelda
olmejäätmena. Toode tuleb ümbertöötlemiseks viia vastavasse elektri- ja
elektroonikajäätmete jäätmekäitluspunkti. Selle toote õige kõrvaldamisega aitate kaasa
kahjulike keskkonnamõjude ja võimalike inimestele tekkivate kahjude vältimisele.
Täpsemat lisateavet selle toote ümbertöötlemise kohta saate oma omavalitsusest,
jäätmekäitlusfirmast või kauplusest, kust toote ostsite.
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EL nõuetele vastavuse deklaratsioon
Husqvarna AB, SE-433 81 Göteborg, Rootsi, tel: +46-31-949000, kinnitab käesolevaga, et
ketaslõikurid Husqvarna TS 100 R alates 2010. aasta seerianumbritest ja edasi (aastaarv on
selgelt tähistatud tüübisildil koos sellele järgneva seerianumbriga) vastab EL Nõukogu
direktiividele:
•



17. mai 2006. a. Masinadirektiiv 2006/42/EC
15. detsember 2004. a Elektrimagnetilise ühilduvuse direktiivile 2004/108/EC
12. detsember 2006. a. Elektriseadmete direktiivile 2006/95/EC

Rakendatud on järgmisi standardeid:
EN ISO 12100:2003, EN 55014-1:2006, EN 55014-2/A1:2001, EN 61000-3-2:2006,
EN 61000-3-11:2000, EN 12418/A1:2009.
Huskvarna, 29. detsember 2009

Henric Andersson
Asedirektor
Ketaslõikurite ja ehituskaupade sektori juhataja
(Husqvarna AB volitatud esindaja ja tehnilise dokumentatsiooni eest vastutaja)
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TEHNILISED ANDMED

Võimsus, kW
Pinge (±5%), V
Vool, A
Pump
El. mootori kiirus, p/min
Lõikeketta kiirus, p/min
Elektriline kaitseklass
Lõikesügavus (E), mm, 90°
Lõikesügavus (E), mm, 45°
Lõike pikkus (L), mm
Kasulik laius (l)
Tühimik ketta all (P), mm
Mõõtmed (olenevalt mudelist)
p x l x k, mm
Kaal (olenevalt mudelist), kg
Lõikeketta jahutus
Minimaalne paagi maht, l
Veepump
Elektritoide

Standard
2,2 kW (3 CV)
2,9 kW (2,9 CV)
230 (50 Hz)
400 (50 Hz)
14
5
10 W, 230 V
10 W, 230 V
2800
2800
IP54

Valikvariant
1,8 kW (2,5 CV)
1,5 kW (2 CV)
230 (50 Hz)
115 (50 Hz)
12,5
20
10 W, 230 V
10 W, 230 V

100
80
1900/1200 (paksus 100 mm)
1000/1300 (paksus 120 mm)
Piiramatu. (Pikendusega toetuslaius= 600 mm)
120
1420/1720 x 840 x 1400 (100R/130R) (tugijalgadega)
1420/1720 x 625 x 790 (lauavariant)
106/126 (100R/130R)
7 (jalad)
Vee pritsimine lõikeketta ümbrisesse
55/65 Lg: 1,30 m
13 W, tootlikus 8-10 l/min
230 V (H07-RNF 3 x 1,5 mm²- L 3 m)
400 V (H07-RNF 3 x 1,5 mm²- L 3 m)
115 V (H07-RNF 3 x 2,5 mm²- L 3 m)

Müraeraldus (vt märkus 1)
Helitugevuse tase, mõõdetud dB(A)
Helitugevuse tase, garanteeritud dB(A)
Müratase (vt märkus 2)
Helirõhu tase kasutaja kõrvas, dB(A)
Vibratsiooni tase, ahv (vt märkus 3)
Käepide, m/s²

103
104
92
2,6

Märkus 1: Müraeraldus keskkonda on mõõdetud kui helivõimsus (LWA) vastavalt EN 12418.
Märkus 2: Mürarõhu tase vastavalt EN 12418. Toodud mürarõhu taseme andmed sisaldavad tüüpilist
statistilist hajuvust (standardset hälvet) 1.0 dB(A).
Märkus 3: Vibratsiooni tase vastavalt EN 12418. Toodud vibratsiooni taseme andmed sisaldavad tüüpilist
statistilist hajuvust (standardset hälvet) 1 m/s2.
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SISSEJUHATUS JUHENDISSE
Iga masin läbib enne tehasest lahkumist põhjaliku kontrollprogrammi, mille jooksul kontrollitakse
kõike minutilise täpsusega.
Juhendi järgimine tagab selle, et masin teenib Teid normaalsetes kasutustingimustes pikka aega.
Nõuanded kasutajale ja varuosad, mida on mainitud antud juhendis, on antud kui näidised ja ei ole
kohustuslikud. Garantiid ei anta eksimuste või hooletuse puhul või transpordil ilmnenud vigastustele või konstruktsiooni või masina kasutamisel ilmnenud rikete puhul. Me oleme väga huvitatud
oma toodete kvaliteedist ja jätame endale õiguse ettehoiatamata muuta tehnilisi lahendusi.
Antud juhend:






annab kasutajale teavet masinast;
annab teavet masina võimalikust kasutusalast;
annab teavet õnnetuste ennetamisest valel kasutamisel väljaõppeta personali poolt
hooldamisel, remondi ajal, ülevaatusel, käsitsemisel või transpordil;
parandab masina usaldatavust ja vastupidavust;
tagab õige kasutamise, korrapärase hoolduse ja kiire rikkeotsingu, et vähendada
remondi maksumust ja seisuaega.

Juhend peab alati olema töökohal saadaval.
Seda peavad lugema ja kasutama kõik masinat paigaldavad või kasutavad
isikud.
Maksimaalse ohutuse tagamiseks peab võtma arvesse kasutusriigi kohustuslikud tehnilised eeskirjad.

ÜLDISED OHUTUSJUHENDID
Sümbolite kasutamine masinal (värvilisena) ja juhendis annab Teile ohutusalast nõu.
KOHUSTUS



Sinine taust, valge markeering:kohustuslik ohutus
+ punane markeering: liikumine keelatud

HOIATUS



Must kolmnurk ja markeering kollasel taustal: oht kui ei
ole kinnitatud. Vigastuse oht kasutajale või kolmandale
osapoolele vigastuse võimalusega masina peal või
töövahendil.

KEELD



Punane ring, läbijoonitud või mitte: kasutamine või
kohalolek keelatud.

INFORMATSIOON



Informatsioon-Juhend: kasutamist ja kontrolli
puudutavad erijuhendid.

Tootja keeldub igasugusest vastutusest masina valest kasutusest või muutmisest
tingitud probleemide korral.

7

Antud sümbol näitab, et masin
vastab kohaldatud Euroopa
direktiivile.

ERIJUHENDID
Ketaslõikur on loodud pakkumaks ohutut ja
usaldusväärset hooldust töötingimustes
vastavalt juhendile, aga see võib kujutada
kasutajale ohtusid ja vigastuse riski, järelikult
tuleb kontrolli kohal kindlustada:
 ideaalne tehniline seisukord (kasutada
ainult selleks, milleks see on loodud ja
võttes arvesse riske, kõrvaldada kõik
ohutusele mõjuvad talitlushäired);
 kasutada ainult veega määritavat
teemantketast marmori, kivi, graniidi,
telliste ja töödeldud pinna (portselan,
glasuurtellised, keraamika jne) lõikamiseks, iga teistsuguse lõikeketta (lihvketas,
saeketas jne) kasutamine on keelatud;
 kompetentne personal (kvalifikatsioon,
vanus, väljaõpe, haridus), kes on
tutvunud enne töö alustamist juhendiga
detailselt: iga elektri või muu riket peab
kontrollima kompetentne isik (elektrik,
hooldusmees, autoriseeritud müüja jne);
 masinal olevate hoiatuste ja juhendite
järgimist (vastav isikukaitse, õige
kasutamine, üldised ohutusjuhendid jne);
 ei oleks tehtud täiustusi, muudatusi või
lisasid, mis oleks ohutusele kahjulikud ja
puudub tootja eelnev autoriseerimine;
 on soovitatav järgida hooldusvälpasid ja
perioodilise kontrolli välpasid;
 remondiks on kasutatud ainult
originaalseid varuosi.

1 Kasutamine
 Kasutamine: marmori, kivi, graniidi,
telliste, betooni ja töödeldud pinna
(portselan, glasuurtellised, keraamika jne)
lõikamiseks.
 Saeketas: veega jahutatav
teemantketas Ø300-350 mm
(D), võlliava Ø25,4 mm (AL).
(informatsioon Teie tavatarnijalt).

Saeketas
Kõvasulam
ketas
Ärge kasutage saagi muuks otstarbeks,
milleks see ei ole loodud (saeketta ja
kõvasulamketta kasutamine, mis ei vasta
kasutusjuhendile).
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Masina kontrollimine ja kirjeldus

 Masina saabudes kontrollige selle
seisukorda. Keerake mutrivõtmega 7 poldid
K lahti ja paigaldage käepidemed (vt FIG 7).
 Alati hoidke masin ideaalselt puhtana.
 Kontrollige perioodiliselt toitekaablit ja
pikendusjuhet.
 Töötades olge alati tähelepanelik.
 Kontrollige, et osad on korralikult kinnitatud
(ei ole ebanormaalset vibratsiooni) ja õigesti
paigaldatud.
VT FIG. 1a-1b

4

 Lukustage nupuga (5) liikuv pea juhtlati
esiküljele.
 Tõstke masinat käepidemetest (22).
 Jalgade demonteerimine:
 vabastage 4 kinnituspolti (3);
 tooge kaks tugijalga esiküljele
(kontrollige jalgade vahetükkide nurka);
 tõstke masina esikülge ja tõstke tugijalad
tugedesse;
 toimige samal viisil tagaküljel;
 kinnitage kinnituspoldid (3).
Nende erinevate operatsioonide
ajaks eemaldage pistik toitevõrgust.

Raam-vann
Jalg
Jala lukustusnupp
Veepump
Pea lukustusnupp
90°-45° lukustusnupp
30 mm mutrivõti

Käsitsemine-Transport [FIG 1a]
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Kontrollige enne käivitamist
Palun lugege masina
kasutusjuhendit enne
esmast käivitamist

Tühjenduskork

Lülitage mootor välja

Mootor

Tööala peab olema
täielikult tühjendatud, hästi valgustatud
ja kõik ohud eemaldatud (läheduses ei ole
vett või ohtlikke
esemeid)

Käivitusnupp
Juhtkäepide
Lõikeketta kate
Eemaldatav kate
Juhtlatt
Lai töölaud
Kitsas töölaud
Töölaua piiraja
Lõikepea
Kandur
Toote plaat
90° lõikejuhik
Töölaua külgtugi
Külgtoe pingutusnupp
Transpordi käepidemed
Lõikeketta kaitse kinnitusnupp
Kõrguse seadistusplaat
Kõrguse seadistuse pingutuse nupp
Lõikesügavuse seadistuspolt
Töölaua kallutuse ohutusriiv

Kasutaja peab kandma teostatavale tööle
vastavat kaitseriietust. Soovitame
kasutada ka nägemisja kuulmiskaitset
Kuulmiskaitsete kasutamine on kohustuslik
Tööga mitteseotud
isik peab lahkuma
tööalalt
Kasutage ainult
lõikekettaid, millele
märgitud pöörlemiskiirus on suurem
lõiketera pöörlemiskiirusest
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Lõikeketta paigaldamine [FIG 3]
Eemaldage toitekaabel
elektrivõrgust.

 Mootorid:
- Standard: start-stopp lüliti koos
automaadiga.
- 1 faas, 230 V, 2-3 hj
3 x 1.5 mm2, pistikuga (kaabel 2P+E)
- 3 faasi, 400 V, 3-4 hj
4 või 5 x 1.5 mm2, pistikuta (kaabel
3P+E)
- Valikvariant: ampermeetriga või ilma
automaadita.

 Vabastage kaks nuppu (23), eemaldage
need ja siis eemaldage kaitse (12b).
 Keerake 30 mm mutrivõtmega (7) lahti
lõikeketta kinnitusmutter (A).
Lõikeketta kinnitusmutril on
vasakkeere.

- 1 faas, 110 V, 2 hj
3 x 2.5 mm2, pistikuta

 Eemaldage kinnitusseib (B) ja paigaldage
lõikeketas.

- Veenduge, et toitepinge
vastab masina tootesildil
toodule.
- Kolmefaasiline mootor:
Veenduge, et mootor pöörleb kattel noolega näidatud
suunas. Kui pöörleb vastupidises suunas, siis vahetage
omavahel kahe faasi
juhtmed.
- Kasutage järgmist tüüpi
pistikuid, ühefaasiline 2P+E
või 3P+E/3P+N+E vastavalt
toitepingele.

Jälgige
lõikeketta pöörlemissuunda, mis on näidatud ühel
küljel noolega.
Veenduge, et flantside, lõikeketta ja võlli kontaktpinnad on
puhtad.
 Kontrollige lõikeketta asendit tsentreerimisplaadil (C).
 Paigaldage kinnitusseib (B) ja kinnitage
mutter (A).
 Paigaldage kaitse, keerake nupud (23) kinni.
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Elektrilised ühendused
-

ELEKTRIOHUTUS:
Kasutage antud masinat
ainult koos vooluvõrku
ühendatud 30 mA maandusvoolu piirava võimsuslülitiga.
Teistel juhtudel täpsustage
kataloogist sobiva mudeli
leidmiseks.

 Jääkvoolu võimsuslülitit

tuleb kasutada õigesti,
ka testida seda regulaarselt. Tööriistad, mis tarnitakse kaablisse või
pistikusse sisseehitatud
jääkvoolu lülitiga, tuleb
kaabli või pistiku vigastuse korral remontida
tootjal, tema edasimüüjal või kvalifitseeritud
töökojas, et vältida
vigadest tekkivat riski.

- Toitejuhe: vooluvõrku ühendatava H07 RNF
tüüpi ühenduskaabli ristlõige peab vastama
võimsusele:
- 3 x 2.5 mm2 kuni 50 m pingele 230 V;
- 4 või 5 x 1.5 mm2 kuni 100 m pingele
- 400 V;
- 3 x 4 mm2 kuni 40 m pingele 115 V.
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Käivitamine
Olge alati ettevaatlik.
Seiske mugavas, tasakaalus
asendis.
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Eemaldage põrandalt ja
masinalt kõik seadistusvahendid ja võtmed.
Hoidke lõikeketta kaitse alati
omal kohal.
 Märglõikamiseks:
 Täitke vann puhta veega (maksimaalne
tase= plaadi põhi).
 Uputage pump vanni.
Veenduge, et veevarustus on
piisav märglõikamiseks.

 Masina käivitamiseks vajutage
lülitil rohelist nuppu
(lisavõimalusena katkesti)
 Peatamiseks vajutage punast
nuppu
Kuna iga saag on varustatud
isekäivituva pumbaga, siis
pritsitakse vett kettale
koheselt peale masina
käivitamist.
Lõikeketta kaitse tagab
perfektse veejoa jaotuse.
1. faasiline mootor on kaitstud sisseehitatud termokaitsmega.
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Lõikemeetod

 Täisnurksed lõiked:
Lõikekõrguse seadistamine (vt FIG 1b)
- Vabastage näitarvuga hoob 25 (kui see
jääb lõikeketta varju, siis lükake seda
endast eemale ja pöörake).
- Seadistage mootori kõrgust nupu 11 abil.
- Pingutage näitarvuga hoob tugevalt.
Liikumise peatamise kõrguse
seadistamine
- Lõikeketta kulumise või mehhanismi häire
tõttu võib lõikekõrgus olla liiga madal.
- Kõrgust saab seadistada, keerates polti 26
ja mutrit.

Liigutage lõikepead (väljalülitatud mootoriga) mööda juhtlatti, kontrollimaks, et lõikeketas ei oleks kontaktis töölaua
ristlattidega.
Lõikejuhiku seadistamine (vt FIG 4)
- Seadistage lõikelaius hammasratta D abil.
Laiust saab näha seadistusmõõtelatil E.
Laia materjali laienduse seadistamine
- Vabastage hammasratas 21 (vt FIG 1a)
- Tõmmake töölaua külgtuge 20 materjalile
vastavaks seadistamiseks.
- Pingutage hammasratas
Lõiked
- Lükake lõikeketta tugipea tahapoole
- Paigutage materjal töölauale
- Tõmmake pea enda suhtes tahapoole ja
siis järk-järgult ettepoole lõikekettale
jõudu rakendamata (vältige järsku
kontakti materjaliga).
 Kaldlõiked
Laienduse seadistamine (vt FIG 1a)
- Laiade materjalide puhul vabastage
hammasratas 21 ja eemaldage külgtugi
20 täielikult.
- Pöörake seda, et piiraja liiguks ülemisse
asendisse
- Paigaldage uuesti laiendus ja pingutage
hammasrattad sobivalt soovitud laiusega,
jälgides, et laiendus oleks risti töölaua
piirajaga 15.
Kallutamine
- Vabastage kaks seadistuse lukustusnuppu
6 (vt FIG 1a).
- Kallutage lõikepea ja juhtlatt.
- Kinnitage lukustusnupud.
- Hoidke laia töölauda 14a mõlemalt küljelt
(vt FIG 4a&4b).
- Tõmmake lukustusriivi 27.
- Tõstke töölauda keskelt, lükates koostist
lukustusasendisse 22.5°.
Alati kallutage lõikepead enne
töölaua kallutamist, et vältida
töölaua kokkupõrget lõikekettaga (vt FIG 5b).
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Taasloodimine
- Tõstke laia töölauda esiküljelt (vt FIG 5).
- Tõmmake töölaua koostist, kuni see on
loodis.
- Vabastage nupud 6.
- Tagastage lõikepea otse lõikeasendisse.
Olge ettevaatlik, et käsi ei
jääks kahe töölaua vahele
vältimaks sõrmede muljumist.
Alati taasloodige töölaud enne lõikepea
liigutamist, et vältida töölaua kokkupõrget
lõikekettaga (vt FIG 5c).
Enne lukustamist lükake juhtlatt kindlalt
horisontaalsesse asendisse: tagastussilinder
võib lükata selle asendist välja.

10 Seadistused (vt FIG 6)
 Seadistusi ei ole vaja. Need on tehtud meie
töökojas.
 Siiski löökide puhul, poltide lõdvenemisel,
karmil käsitsemisel lõikepea liigutamisel:
- seadistage polti E;
- kontrollige täisnurka (sirgete lõiget
puhul);
- pingutage mutter (seadistus esi- ja
tagatugedel).
 Seadistamiseks 45° juures, seadistage polt F
ja kontramutter.

töölauda, et eraldada see takistuspunktist
enne liikumissoone ava. Tõmmake
koostist ja eemaldage kitsa töölaua
tagumine tugi 14b. Eemaldage töölauad;
- töölaudade tagasi asetamisel paigutage
väikese töölaua tagumised toed oma
soonde ja voltige koostist, kuni laia
töölaua esikülje toe saab paigutada selle
soonde.
Töölaudade eemaldamiseks ja
asendamiseks vabastage
täielikult mootor (kallutusasendis). Ärge asetage oma
käsi töölaudade vahele.
 Tühjendage regulaarselt vanni, et
eemaldada mudaseid jääke, mis võivad
ummistada pumpa ja põhjustada
enneaegseid kulutusi.
 Peske vanni rohke veega.
 Puhastage pump.
 Ladustage kuivas kohas.
 Puhastage juhtlatti erilise hoolega:
soovitame kaitsta liugpindasid määrdega
Loctite VG 26.
Ladustage kuivas, lastele
kättesaamatus kohas.
Hooldage tööriistu ettevaatlikult.

11 Hooldus
(mootor peab olema peatatud)
Enne ükskõik millise operatsiooni teostamist peab toitejuhtme pistikust eemaldama.
 Puhastage masinat igapäevaselt.
 Puhastamise lihtsustamiseks saab töölauad
eemaldada (vt FIG 4c).
- kallutage mootor kaldlõike asendisse;
- võtke kinni laia töölaua 14a mõlemast
küljest;
- tõmmake ohutusriivi;
- tõstke töölaudu tõmmates koostist selle
liikumise poolele teele ja tõstke laia
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VEAOTSING

12 Traversi seadistamine

Rikete korral leiab lahenduse allpool toodud
tabelitest.

 Kanduri juhtlatil liikumise seadistamine
(vt FIG 7a&7b)
- Antud operatsioon nõuab nr. 4 sisekuuskantvõtit ja lehtvõtit 13.
- Seadistamine horisontaaltasandil toimub,
pingutades eksentrikpolte H ja vertikaaltasandil pingutades eksentrikpolte I.
- Eksentrikpoltide seadistamiseks: asetage
sisekuuskantvõti poldi avasse ja lehtvõtmega vabastage pingutusmutter J. Pingutage eksentrikpolti sisekuuskantvõtmega,
kuni liugur on õigesti seadistatud.
Pingutage mutter ja kontrollige, et kandur
libiseb õigesti.

 Masin ei tööta
PÕHJUS
Pistik korralikult
paigaldamata või
kaabel vigastatud

Puudub toitepinge

Lüliti vigane, mootori
kaabel vigastatud
Mootor vigane (toide
puudub, ebameeldiv
lõhn)

LAHENDUS
- Veenduge, et toide
on korralikult ühendatud (pistik, toitekaabel jne).
- Kontrollige toitekaablit
- Kontrollige või laske
elektrikul kontrollida
(automaat, pistik
jne)
- Laske elektrikul
kontrollida või võtke
ühendust hoolduskeskusega.
- Võtke ühendust
hoolduskeskusega
mootori vahetamiseks.

 Raske käivitumine
PÕHJUS
LAHENDUS
Ühefaasilise mootori
- Vahetage
käivituskondensaator
kondensaator
Kolmefaasiline toide
- Laske elektrikul
mitte korrektne (2.
kontrollida või võtke
faasil, mootori kaabel
ühendust hooldusvigane)
keskusega.
 Pump ei käivitu
PÕHJUS
Juhtahel ei ole
korralikult ühendatud
või vigastatud
Puudub pinge pumba
ahelas või toiteahelas

LAHENDUS
- Kontrollige juhtahelat
- Kontrollige pumba
ahelat ja toiteahelat

 Pump ei pumpa vett
PÕHJUS
LAHENDUS
Pumbas on tekkinud
- Hoides pumba
õhumull
väljavoolutorust
tõstke see veest
välja ja uputage
uuesti.
Tiivik on ummistunud - Eemaldage filter ja,
kasutades väikest
kruvikeerajat,
eemaldage tiiviku
tööalalt kogu mustus

Kahe eksentrikpoldi pingutamine samal tasapinnal üheaegselt.
Vertikaalsuunas seadistamiseks hoidke sisekuuskantvõtit
ühes käes viige see läbi
kõrguse seadistamise plaadi
(24) ning teise käega läbi ava
lüliti taga.

13 Tähtis nõuanne
 Pingutage regulaarselt kõiki polte ja mutreid.
 Masina ladustamisel soovitame eemaldada
lõikeketta ja ettevaatlikult säilitada.
 Kontrollige, et töö ajal on piisav veevarustus.
 Pingutage lõikeketas korralikult.
 Veenduge, et flantside, lõikeketta ja võlli
kontaktpinnad on puhtad.
Tootja keeldub igasugusest
vastutusest kadude või vigastuste
eest, mille põhjustavad väärkasutus
või igasugune muutus, ümberehitus
või võimsuse muutmine, mis ei
vasta tootja originaalspetsifikatsioonile.
Antud masina müratase on
mõõdetud vastavalt standardile S 31.069.
Töökohal võib helirõhu tase
ületada väärtust 85 dB(A). Sel
juhul tuleb kasutada individuaalseid kaitsevahendeid.
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14 Remont
Võtke ühendust oma varustajaga,
kes on täielikult Teie teenistuses,
et teostada remonte lühima ajaga
ja võimalikult hea hinnaga.

15 Varuosad
Varuosade kiiremaks tarneks ja ajakulu
vältimiseks on vajalik tuletada Teie tarnijale
koos iga tellimusega meelde detaile, mis on
toodud masina sildil, samuti viide vahetatavale
detailile.
00000000
Detaili number

(0)
Kogus

16 Utiliseerimine
Masina hävinemisel ja utiliseerimisel tuleb järgnevad asjad
hävitada vastavalt jõusolevale
seadusele.
 Põhimaterjalid:
- mootor: alumiinium (Al), teras (AC), vask
(Cu), polüamiid (PA);
- masin: lehtteras (AC), malm (FT).

Kasutusjuhend ja varuosad, mis leiduvad antud
dokumendis, on ainult informatsiooniks ega ole
siduvad. Osana meie kvaliteedi parandamise
poliitikast jätame endale õiguse teostada etteteatamata üksikuid ja kogu masina muudatusi.
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GARANTIITINGIMUSED
1. Kestvus
Garantii kinnitatakse alates tarne kuupäevast (edasimüüja arve kuupäev) ja kehtib 12 kuud.
2. Garantii
Garantii ajal vahetatakse tasuta osad, mis tunnistatakse Husqvarna poolt defektseteks (va kulu- ja
tarbeosad), tagades remondi teostamise Husqvarna järelmüügi keskuses või tunnustatud
Husqvarna remondikeskuses.
Tootja ei vastuta ühegi otsese või kaudse, materiaalse või mittemateriaalse kahju eest isikutele või
esemetele masina rikke tõttu või masina mittetöötamise tõttu.
3. Garantiitingused
Garantii käivitamiseks on vajalik tagastada kaheksa päeva jooksul peale ostu täielikult täidetud
garantiisertifikaat Husqvarnale.
Meie järelmüügi keskus teavitab garantii ajal masina rikke puhul Teid sobivast ja efektiivseimast
meetodist tegelemiseks Teie reklamatsiooniga ja vajadusel soovitab Teile lähimat heakskiidetud
hoolduskeskust.
Alternatiivina võite oma kuludega saata komplektse masina koos kirjaliku probleemi ja vigastuse
kirjelduse ning arve koopiaga otse meie järelmüügi osakonda, kus teostatakse viivituseta täielik
uurimine.
4. Välistamine
Garantii ei kehti vigastustele ja riketele, mille põhjustavad:
väär kasutamine, viga transportimisel, käsitlemisel või hooldusel;
valede kütuste või määrdeainete kasutamine, millel ei ole Husqvarna heakskiitu;
mitteoriginaalsete varuosade või lisaseadmete kasutamine;
remondid, mis on teostatud mitte heakskiidetud hoolduskeskuses;
valede lõikeseadmete kasutamine (soovitame kasutada Husqvarna seadmeid).
Kaup tagastatakse Ostja ainuvastutusse, kes peab viivituseta tavalisel moel edasi kaebama
transpordifirma vastu.
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