
 

 

Поддържайте инструмента сух и чист от масло и грес. 

Бъдете нащрек 
Внимавайте какво правите, използвайте здравия си разум, не 
работете с инструмента когато не можете да концентрирате 
вниманието си върху работата. 

Проверявайте машината за повреда 
• Преди да пуснете машината в действие проверете дали 

всички обезопасителни устройства и повредени части 
работят гладко и ефективно. 

• Уверете се, че всички подвижни части са в добро работно 
състояние. Проверете машината за наличие на счупени или 
заклещени части. Уверете се, че всичките части са 
монтирани правилно и че всички други условия, които могат 
да повлияят на функционирането на машината, са 
благоприятни. 

• Ако в настоящото ръководство не е указно друго, 
повредените обезопасителни устройства и машинни части 
трябва да се ремонтират в познат сервизен център. 

Нека вашият инструмент да бъде ремонтират от 
експерт! 
Това електрическо устройство е в съответствие със съответните 
правила за безопасност. Ремонтът на електрическите уреди 
трябва да се извършва само от експерти. В противен случай 
може да се създаде значителна опасност за потребителя.. 

Следпродажбен сервиз на Ferm 
Запазете оригиналната опаковка. Ако някога се наложи да 
преместите машината, рискът е по-малък в оригиналната 
опаковка. В случая на гаранционна рекламация машината може 
да бъде върната най-добре в оригиналната опаковка. 

Въз основа на нашата лична отговорност ние 
декларираме, че 
 HB-4 & HB-I0 

съответстват на следните стандарти и стандартизационни 
документи: 
EN 1494 

в съответствие с нормативните документи               
98/37/EC 

от 01-10-2006г. ZWOLLENL 
 
J.A. Bakker-van Ingen  
Главен изп.директор 
Ferm BV 
 
J. Lodewijk 
Мениджър по качеството 
Ferm Global 

За да гарантирате своята собствена безопасност изпол-
звайте само допълнителните устройства и свързващи-
те елементи, които са препоръчани в настоящото ръ-
ководство или в каталога.Използването на други 
допълнителни устройства и свързващи елементи, освен 
посочените, може да причини увреждания. 

Защита на околната среда 
Рециклирането на суровите материали е за предпочитане пред 
стоварването им като боклук. За да се защити машината от 
повреди по време на транспортирането опаковката трябва да е 
твърда. Доколкото това е възможно, опаковката се състои от 
материали, които подлежат на рециклиране. 

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 
1. Ferm дава гаранция за всички дефекти на материала и 

конструкцията за период от 36 МЕСЕЦА след покупката. 
Изключвате се всякакви други претенции по отношение на 
повреди или от какъвто и да било характер, директен или 
индиректен, по отношение на хора и/или материали. 

2. Винаги първо се консултирайте с вашия представител на 
Ferm. Обикновено той ще може да реши проблема или да 
отремонтира дефекта. 

3. Ако през време на гаранционния период някои части 
бъдат ремонтирани или подменени, това не удължава 
гаранционния период. 

4. Нормалното износване и скъсване не се покрива от 
настоящата гаранция. 
5. Настоящата гаранция се прилага само когато: 

• можете да предоставите доказателство за датата а 
покупката, напр.касова бележка, в която е отбелязана 
датата на покупката. 

• сте попълнили и подписали приложената гаранционна 
карта (в края на настоящото ръководство); 

• не са извършвани ремонти и изменения по машината от 
трети страни, нито са монтирани части, различни от 
оригиналните; 

• машината е използвана в съответствие с 
инструкциите; 

• ние не можем да пледираме за форсмажор. 
6. Гаранционните условия се прилагат в комбинация с 

нашите правила за доставка и продажба. 
7. Всички разходи по транспортирането на машината, която 

трябва да бъде ремонтирана, са за сметка на купувача. Не 
се приемат лошо опаковани предмети. 

Наша политика е непрекъснато да подобряваме 
нашите продукти. Затова си запазваме правото да 
променяме спецификацията на продукта без 
предварително уведомление. 
FermBV*Lingenstraat6*8028 PM Zwolle  

The Netherlands 
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