GRIZZLY TECHNIKOS GARANTINIO REMONTO SĄLYGOS
Grizzly technikos importuotojas UAB "Garden Baltic" suteikia
garantiją šiam laikotarpiui nuo įrankio pirkimo datos:

Fiziniams asmenims – 24 mėn.
Juridiniams asmenims – 12 mėn.
Garantija taikoma:
•

įrankiui sugedus dėl gamybos arba medžiagų defekto;

Garantinė informacija

Garantija netaikoma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Jei įrankis ar jo dalys natūraliai susidėvi per garantinį laikotarpį;
Jei įrankis buvo ardomas ne oficialiose remonto dirbtuvėse;
Jei įrankis buvo neprižiūrimas ar prižiūrimas netinkamai.
Jei įrankio konstrukcija ar techniniai parametrai buvo pakeisti.
Gedimams atsiradusiems dėl perkrovų, naudojant įrankį ne pagal paskirtį ar
nesilaikant įrankio eksploatacijos sąlygų (žr. vartotojo vadovą);
Gedimams dėl mechaninių pažeidimų (lūžus laidui, sulaužius atskiras detales,
mechaniškai pažeidus, užteršus šiukšlėmis, įrankiui nukritus);
Gedimams dėl netinkamo pajungimo į elektros tinklą ar elektros tinklo
sutrikimų, taip pat netinkamų akumuliatorių, ar prailgintuvų naudojimo;
Gedimams dėl netinkamo ar nekokybiško kuro, tepalų, vandens naudojimo;
Gedimams atsiradusiems dėl neteisingo laikymo, vagystės, stichinių nelaimių
(gaisro, potvynio, temperatūros poveikio ir pan.);
Gedimams atsiradusiems dėl įrankio perkaitinimo.

Pristatant prietaisą garantiniam remontui reikia pateikti:

• PIRKIMO DOKUMENTĄ (kasos čekį ar sąskaitą
faktūrą su prekės modeliu ir pirkimo data).
Be pirkimo dokumento prekės nepriimamos!;
•

•

laisvos formos raštišką pretenziją su aprašytu gedimu ir prietaiso
savininko kontaktais (vardas, pavardė, adresas, telefonas).
Su šia pretenzija sutrumpinsite garantinio remonto laiką!;
brokuotą įrenginį ir komplektuojančias dalis (keitimo atveju už
trūkstamas dalis ir priedus reikės susimokėti). Papildomų priedų,
kurių nėra komplektacijoje, siųsti į garantinį servisą nereikia!

Remonto eigą galite pasitikrinti internete:
www.remontas.help.lt
Garantiniam remontui priimami tik švarūs ir higieniški prietaisai !
Profilaktinė įrankio priežiūra ir diagnostika yra mokama.
Daugiau informacijos interneto puslapyje www.grizzlybaltic.com
GARANTINIŲ IR POGARANTINIŲ SERVISŲ KONTAKTAI:
Serviso centrai:
VILNIUS:
BALTIC CONTINENT, UAB
Laisvės pr.115-49, LT-06119
(I-V: 8.00 -17.00)

Kituose regioniuose su kurjeriu:

Mes galime pasiūlyti Jums
nemokamą garantinių prekių
siuntimą iš kitų miestų (kurjeriu) į
šiuos serviso centrus.

Informacija: www.bcsc.lt

Gedimų registracija vyksta:

KLAIPĖDA:

Internetu: www.bcsc.lt
El. paštu: administracija@bcsc.lt
Telefonu: 8-700-55595

TECHSERVITA, UAB
Dubysos g. 58-12, LT-94107,
(I-IV: 9.00-18.00, V: 9.00-17.00)

Darbo laikas: I-V: 8.00 -17.00
Informacija: www.techservita.lt

BENDROSIOS DARBO SAUGOS INSTRUKCIJOS
Naudojantis elektriniais įrankiais būtina laikytis žemiau nurodytų taisyklių, tam
kad išvengtumėte kontakto su elektra, traumos, ar gaisro. Prieš vartodami
elektrinį įrankį, atidžiai perskaitykite šias taisykles ir vartotojo instrukciją :
1. Darbo vieta turi būti švari. Netvarka darbo vietoje didina tikimybę,
traumuoti dirbantį žmogų.
2. Dirbdami atvirame ore, nepalikite elektrinių įrankių lietuje,
nenaudokite jų drėgnose vietose. Darbo vieta turi būti gerai vėdinama.
Nesinaudokite elektriniais įrankiais arti degių daiktų ar skysčių.
3. Norėdami išvengti traumos dėl elektros iškrovos, dirbant el. įrankiais
nelieskite įžemintų daiktų (vamzdžių, radiatorių, šaldytuvų ir t.t.).
Naudodami elektrai laidžius tepimo ar aušinimo skysčius, ar esant
agresyviai aplinkai (didelis oro drėgnumas, metalo dulkių
koncentracija), naudokite specialias apsaugines priemones kiekviename
srovės prijungimo taške.
4. Visi pašaliniai asmenys turi būti saugiu atstumu nuo darbo vietos.
5. Nenaudojamus įrankius laikykite saugioje, sausoje, pageidautinai
rakinamoje, ar kitaip nepasiekiamoje vaikams vietoje.
6. Neperkraukite įrankio.
7. Naudokite specializuotus įrankius tik tam darbui, kuriam jie skirti.
8. Darbui tinkamai apsirenkite, nevilkėkite laisvų rūbų, nedėvėkite įvairių
papuošalų, - juos gali įtraukti judančios įrankio dalys. Jei reikia,
užsidėkite galvos apdangalą ilgiems plaukams apsaugoti.
9. Dėvėkite apsauginius akinius, respiratorių, darbines pirštines.
10. Niekada netampykite įrankio už laido, o taip pat netempkite už laido
norėdami išjungti įrankį. Žiūrėkite, kad laidas būtų kuo toliau nuo
agresyvios aplinkos, tepalo ar aštrių paviršių.
11. Tinkamai įtvirtinkite darbo plotą.
12. Dirbdami stovėkite tvirtai.
13. Prižiūrėkite įrankius norint, kad įrankis veiktų gerai, jis turi būti švarus
ir tinkamai paruoštas darbui. Įrankių rankenos turi būti švarios, sausos
ir netepaluotos. Prižiūrėdami įrankį naudokitės vartojimo instrukcija
Periodiškai tikrinkite įrankį, remontą atlikite tik autorizuotose remonto
dirbtuvėse.
14. Prieš profilaktinį aptarnavimą ar dalių keitimą, įrankį išjunkite iš
elektros tinklo.
15. Pašalinkite blokavimo raktus ir varžtus. Prieš įjungdami įrankį
įsitikinkite, kad pašalinti visi transportavimo metu saugoję įrenginiai.

16. Saugokitės netikėto įsijungimo - nesinešiokite į elektros tinklą įjungto
įrankio, laikydami pirštą ant paleidimo jungiklio; prieš įjungdami į
elektros tinklą, įsitikinkite, kad jungiklis yra išjungtas.
17. Jei ruošiatės naudotis įrankiu atvirame ore, jam įjungti į elektros tinklą
naudokite tam pritaikytus prailginimo laidus.
18. Būkite budrūs. Jei jaučiatės pavargę ar išsiblaškę, geriau nesinaudokite
elektriniais ir benzininiais įrankiais.
19. Reguliariai tikrinkite elektrinį ar benzininį įrankį. Prieš naudodami
įrankį, kruopščiai patikrinkite, ar visi apsauginiai įtaisai bei sudėtinės
dalys yra nesugadintos ir galės atlikti savo paskirtį. Patikrinkite
judančių detalių sujungimus, jų susidėvėjimo laipsnį. Sugedusi detalė ar
apsauginis įtaisas turėtų būti taisomi ar keičiami anksčiau minėtose
remonto dirbtuvėse. Bet kokie aptarnavimo darbai turi būti atliekami
tiksliai laikantis vartotojo instrukcijos. Sugedusius jungiklius keiskite
autorizuotose remonto dirbtuvėse. Nenaudokite įrankio su neveikiančiu
paleidimo jungikliu.
20. Perspėjimas. Jūsų saugumui naudokite įrankio gamintojo
rekomenduotas dalis bei priedus paminėtus vartotojo instrukcijoje arba
rekomenduotus įrankio gamintojo. Netinkamų dalių ar priedų
vartojimas gali tapti nelaimės priežastimi.
21. Taisykite įrankį tik autorizuotose remonto dirbtuvėse. Remontui
reikalingos ypatingos sąlygos bei įranga, todėl draudžiama elektrinius
įrankius remontuoti patiems.
22. Neišmeskite šių taisyklių.

Įsigyti papildomų priedų, peilių, akumuliatorių, antgalių, atsarginių
detalių galite:

WWW.GRIZZLYBALTIC.COM

