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JÓTÁLLÁSI JEGY
Szervíz: 06-28485015, 28-570501/36, 06-20-5229741
Alkalmazott szabványok: MSZ 23-64-551:1999 ( IEC364-5-551 )
MSZ 2364-410:1999 ( IEC364-4-41:1992 mód
Forgalomba hozza: Elektriko Kft
2115, Vácszentlászló Zsámboki út 047/3HRSZ
Garanciaviselő: Elektrikó Kft
Vegye igénybe alkatrész csomagküldő szolgálatunkat és szervízünket
79/1997 XII.31. IKIM rendelet : az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeirõl
és az azoknak való megfelelõsség értékelésérõl.
21/1998 IV. 11 IKIM a gépek biztonságáról. Módosítva: 14/1999 ( III.31 ) GM rendelet
módosítva a 60/1999 ( XII.12. ) GM

Kérjük használat elõtt feltétlen olvassa végig a használati útmutatót!
Elektrikó Kft mint forgalomba hozó tanúsítjuk, hogy a készülék a forgalomba
hozatalhoz szükséges engedélyekkel, CE megfelelőséggel rendelkezik,

Hiányosan kitöltött jótállási jegyből adódó fogyasztói igények
érvényesítése a kereskedőt terheli Jótállási idő 12 hónap!

Elektrikó Kft 2115, Vácszentlászló Zsámboki
út047/3Hrsz Javítást végzi: Elektrikó Kft,
Szervízvonal: 28-485015, 20-5229741
28-570501-36 mellék

Készülék gyári száma:

Importáló és forgalmazó cég:

Készülék típusa:
Gyártó cég:

Eladószerv tölti ki!
Vásárlás napja: 200..........................hó.........nap
Betűvel

...................................
P.H. Pecsét helye

Üzembehelyezés napja............................
Ellenőrző szelvény

A legfontosabbak:
- 2.oldal Figyelem nagyon fontos!
- 2.oldal 3.pont, 3.oldal 6.pont

Bejelentés időpontja:...........................................
Átvétel időpontja:...............................................
A hiba oka...........................................................
Jótállás új határideje:...................................
Visszaadás dátuma:...........év.............hó........nap
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Jótállási szelvény:
Típus: ................................................................
Gyártási száma:.................................................
Eladás kelte:.....................................................
Munkalap száma:...............................................
........................Év.......................hó..............nap

........................................ Eladószerv:.......................................................
(P.H.) Aláírás
A szervíz aláírása P.H.

Ellenőrző szelvény
Bejelentés időpontja:...........................................
Átvétel időpontja:...............................................
A hiba oka...........................................................
Jótállás új határideje:...................................
Visszaadás dátuma:...........év.............hó........nap

Jótállási szelvény:
Típus: ................................................................
Gyártási száma:.................................................
Eladás kelte:.....................................................
Munkalap száma:...............................................
........................Év.......................hó..............nap

........................................ Eladószerv:.......................................................
(P.H.) Aláírás
A szervíz aláírása P.H.
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Ellenőrző szelvény

Az Alfa Centauri AC-ZT125 típusú vizes csiszológépről

KEZELÉSI, KARBANTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓ

Bejelentés időpontja:...........................................
Átvétel időpontja:...............................................
A hiba oka...........................................................
Jótállás új határideje:...................................
Visszaadás dátuma:...........év.............hó........nap

Jótállási szelvény:
Típus: ................................................................
Gyártási száma:.................................................
Eladás kelte:.....................................................
Munkalap száma:...............................................
........................Év.......................hó..............nap

........................................ Eladószerv:.......................................................
(P.H.) Aláírás
A szervíz aláírása P.H.

3

8.

FONTOS TUDNIVALÓK!
A vásárló jótálláson illetve szavatosságon alapuló jogai:
A vásárlót a PTK-ról szóló 1959 évi VI. Törvény 248, 277, 278,305, 311, 685§-aiban, valamint a 49/2003
( VII.30) GKM rendelete és a 151/2003 (IX.22.) kormány rendelet szerinti jogok illetik meg.
Az Ön által vásárolt készülék a 49/2003 ( VII.30) GKM rendelete és a 151/2003 (IX.22.) kormány
rendelet alapján TARTÓS FOGYASZTÁSRA rendelt termék, ezért a fogyasztó ótállási igényét
érvényesítheti ( feltéve ha fogyasztó ).
Nem minősül fogyasztónak pl. viszonteladó vagy vállalkozás!
Jótállási igény meghatározása, eljárás vita esetén:
- A fogyasztó a forgalmazóval szemben jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, a fogyasztói
szerződést megkötöttnek kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló
bizonylatot. ( számla, nyugta )
A jótállási határidő a fogyasztási cikk átadásától számítódik. Ha az üzembehelyezést a forgalmazó vagy
annak megbízottja végzi akkor az üzembehelyezés napjától.
- A forgalmazó a fogyasztói kifogásról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíteni kell:
a.
A fogyasztó nevét, címét esetleg telefonszámát.
b.
Az árú megnevezését, vételárát
c.
A vásárlás időpontját
d.
A hiba bejelentésének időpontját
e.
A hiba leírását
f.
A fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt
g.
A kifogás rendezésének módját
- Amennyiben a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a vevőnek át kell adni.
- Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni, melynek tartalmaznia kell a fogyasztó nevét, címét,
az árú azonosításához szükséges adatokat, az átvétel időpontját s a kijavítás időpontját.
Ebben az esetben a forgalmazó köteles a szakvéleményezés érdekében eggyüttműködni. Álláspontjáról
haladéktalanul nyilatkoznia kell ( hiba jellege, keletkezése lehetséges okai )
- A szakvéleményt a felek nem kötelesek elfogadni, az a megegyezéshez irányadó, felek a fogyasztói
szerződésből eredő igényeiket bírósági eljárás keretében érvényesíthetik.

Védőburkolat állító csavarok
Kapcsoló

- Hibás termék esetén a vásárló választása szerint. ( PTK szóló 1959. Évi IV törvény 306§ )
306§ (1) a: Díjmentes kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve ha a választott jótállási igény
teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva
aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban
képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott
kényelmetlenséget.
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Biztonsági elõírások, kezelési információk:
1. A készüléket csak a technikai adatokat tartalmazó címkén feltüntetett feszültség alatt
használhatja! 230V, 50Hz
2. Vizsgálja meg a szerszámot minden használat elõtt!
Különös tekintettel legyen a csiszoló korongra! Amennyiben azon törést,
repedést, egyéb sérülést észlel, a korong nem használható! Miután összeszerelte a korongot a
géppel, tesztelje azt 1 percig, hogy lássa biztonságos-e!
Miután a teszt üzem alatt meggyõzõdött róla, hogy minden mozgó alkatrész jól , könnyedén
mûködik, a készülék nem ad abnormális zajokat, elkezdhetõ a használat.
3. Kerülje a készülék erõltetett használatát: Ne nyomja azt túl nagy erõvel mialatt csiszol
vele! Amennyiben a forgási sebesség lecsökken, a készülékre ható nyomást azonnal le
kell csökkenteni, máskülönben a készülék tekercse leég vagy bezárlatosodik, ez
garanciát kizáró tényezõ. Amikor a szerszám megállna, vagy leblokkolna, a készülék
áramellátását azonnal meg kell szüntetni.
4. Cserélje a szénkeféket idõközönként:
Az égett szénkeféket bizonyos idõközönként ki kell cserélni ( mindkét szénkefét cserélni kell
ugyanabban az idõben )Amennyiben az érintkezés a kommutátor és a kefék között nem
tökéletes, úgy nagy szikrák keletkezhetnek, ami tönkreteheti a kommutátort és a házat is
megégetheti!
Figyelem nagyon fontos: A vizes csiszolót használja körültekintően, a lehető legkevesebb vizet
használjon, ügyeljen arra, hogy a csiszoló korong csak minimálisan érjen ki a védőburkolatból,
hogy a víz ne szóródjon a géptestre.
A gép védőleválasztós trafóról használható (vagy ezzel megegyező érintésvédelmi szintű
generátorról, inverterről).Ebben az esetben nem alakul ki áramkör a földelés és a géptest
között.
Minden esetben használjon gumicsizmát és gumikesztyűt.

Csiszoló korong

Védőburkolat
Fej

306 § (1) b: Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve
kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2)Bekezdésben írt feltételeknek nem tud eleget tenni
- választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba
miatt elállásnak nincs helye.

Foggantyú
Géptest

306§ (2) A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére
figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell
elvégezni.(49/2003. (VII.30. ) GKM rendelet 4§ (2) bekezdés: a forgalmazónak törekednie kell arra, hogy
a javítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze )
A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
Az általunk biztosított jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.

Vízcsatlakozás
A készülék részei:

Köszönjük, hogy termékünket vásárolta. Ezen készülék barkács célra lett tervezve, ezért elsősorban a
barkácsoló embernek ajánljuk.Ez esetben a garancia 1év.
Vállalkozás keretében használt készülékre 3hónap garanciát vállalunk.
Felhasználás: műkő, márvány vizes és száraz csiszolás, vágás.

7.

Tisztelt Vásárló!

5. A szerszámot tilos használni a következõ esetekben:
Amennyiben a készülék hálózati kábelén bármilyen sérülést ( vágás, égés, szakadásás stb
) észlel , amennyiben a készüléken repedés, sérülés, deformáció látható, amennyiben a
kapcsoló nem tökéletesen mûködik, a fali dugó ill. dugalj, vagy bármi jellegû látható
meghibásodása esetén, erõs szikrázás esetén tilos folytatni ,ill elkezdeni a használatot.
A készülék javítást, karbantartást igényel!
6. Mindig tartsa tisztán a készüléket:
Ahhoz, hogy a készülék mûködés közben tökéletesen tudjon szellõzni, figyeljen oda,
hogy az mindíg tiszta legyen.
Amennyiben szárazon csiszol a géppel:
Ügyeljen rá, hogy semmilyen idegen anyag ne kerüljön be a készülékbe a szellõzõ
nyílásokon keresztül.Por, apró szemcsék, finom fapor, téglapor tönkreteheti a
készülék kapcsolóját, csapágyazatát, ezért ezen anyagok vágására, csiszolására ne
használja, /vagy ha mégis használja, szivaccsal takarja el a a készülék
szellőzőnyilását, hogy idegen anyag ne kerüljön a gépbe/ mert az így megrongálódott
gépet kizárólag ellenszolgáltatásért javítjuk. A munka befejeztével a gépet azonnal
tisztítsa meg, hogy annak jó állapota hosszú ideig fennmaradjon.Vizes csiszolás után
tegye a gépet száraz helyre pl. radiátorra.
7. A készüléket csak nagyon körültekintõen, kellõ óvatossággal használja!
Kerülje annak ütõdését, óvja a azt nyirkosságtól, párától, fagytól!
8. Elõzze meg, hogy a gépbe cserép vagy téglapor kerüljön ( ilyen anyagok vágásakor ne
hagyja, hogy a gép a porban legyen, mert ez rendeltetésszerûtlen használatnak minõsül, a
gép elveszíti a garanciáját!)
Karbantartás
Zsírozza a készüléket gyakran: Ahhoz, hogy a készülék hosszú életû legyen,
a készülék fogaskerékházát gyakran zsírozni kell, az ott lévõ zsírt tisztán
kell tartani. Tudni kell, hogy a zsír illékony anyag. ( pici olaj a zsírhoz megengedett.)
Gyakori vizsgálat, karbantartás!
Szükséges a szerszámot sûrûn átvizsgálni. Ellenõrizze, hogy a hálózati kábel,
hosszabbító, dugók, aljzatok, kapcsolók jó állapotban legyenek. A szigetelések vastagsága
normális legyen, a kefetartók ne lógjanak, az érintkezés a kefék és a kommutátor közt jó
legyen, ill. az jól mûködjön. Nem sérült e a burkolat, nem sérült e a forgó kerék, nem
lazultak-e ki a csavarok stb.
Tartson meg minden egyes elromlott alkatrészt, illetve javításkor, esetleges alkatrész
cserekor, azt ugyanolyanra cserélje ki! Semmilyen helyettesítõ megoldás nem olyan jó,
mint az eredeti, ill. az egyes más alkatrészek beillesztése a technikai adatok
megváltozásával járhat!
Javításkor :
A készülék javítását bízza szakemberre.
Javításkor oda kell figyelni, hogy minden alkatrész az eredeti helyére kerüljön vissza, ne
hagyjon ki egyetlen egy alkatrészt, szigetelõ részt, kefét sem!
Ellenõrizze, hogy a készülék a helyes irányba forog-e! Ennek jelét láthatja a készülék fej
részén.
Készüléke elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy az tiszta, száraz helyre kerüljön.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek semmiképpen ne érhessék el!
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Tisztelt vásárló! Köszönjük, hogy bizalmával megtisztelt bennünket és bízunk abban, hogy a most vásárolt
készülék használata sok örömet szerez majd Önnek! Reméljük, hogy hamarosan visszatérő vevőként
üdvözölhetjük!
A termékre a PTK 308/A§ 1 bekezdése értelmében a tulajdonos által érvényesíthető szavatossági kötelezettség
3 évig áll fenn!
Vevőkártalanítást, cserét az Elektrikó Kft központi szervíze végzi.
A javítás helye, módja, feltételei
- A termék jótállása a bejelentéstől a kijavításig eltelt idővel meghosszabbodik.
- Főalkatrész csere esetében a jótállási idő a főalkatrészre újra kezdődik.
- Cserélt készülékeknél a jótállás újra kezdődik.
- üzemeltetés helyén kell a 10Kg-nál súlyosabb termékeket ( kivéve járművek ) megjavítani. Amennyiben a
javítás a helyszínen nem végezhető el a le és felszerelésről , az el és visszaszállításról a jótállásra kötelezett
gondoskodik.
Az előző pont hatálya alá nem tartozó készülékeket a vásárlónak kell beszállítania a lakóhelyén lévő javító
szolgálathoz vagy ha olyan nincs akkor a legközelebbi szervízbe vagy oda ahol a terméket vásárolta.
A termék jelentősebb részei: házi vízellátó
motor
szivattyú
motor
TV
képcső
mikrosütő
magnetron, trafó, panel
barkácsgépek
motor
Robbanómotoros permetező
robbanó motor
hűtő - fagyasztógép
kompresszor
Elektromos kerékpár
váz, motor
Klíma berendezés
kompresszor
Jótállási felelősségünk kizárása:
Kérjük, maradéktalanul tartsa be a kezelési és használati útmutatóban foglaltakat, az eltérő használat és
kezelésből bekövetkezett hibára garanciális javítást nem vállalunk, ennek költsége a jótállási és jótállásii időn
belül is Önt terheli.
Az eladótól követelje meg a vásárláskor a jótállási jegy pontos kitöltését.
A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése a kereskedőt terheli!
A jótállási jegyen történt bármely javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, nem megfelelő értékű
nyugta vagy számla a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.
- Amennyiben a használati útmutatóban előírt karbantartást elmulasztja.
- A rendeltetéstől eltérő használat, baleset, ütközés, elemi kár, szakszerűtlen tárolás esetén.
- Ha a készüléket szakszerűtlenül, vagy illetéktelenek javították, átalakították.
- Ha a készülék gyári száma nem egyezik meg a jótállási jegyen lévő számmal.
- Ha a készüléket kölcsönzik, vagy ipari célra használják
- Ha a hiba nem róható fel a gyártónak ( pl gumideffekt, hibás akkutöltés, baleset ).
Elveszett jótállási jegyet nem áll módunkban pótolni!

Egyéb biztonsági elõírások:
1. Tartsa be a és olvassa végig kezelési útmutatóban leírtakat!
2. A munkavégzés helyét tartsa tisztán, és olyan helyen dolgozzon, ahol jótállátási,
fény viszonyok vannak.
3. A munkára koncentráljon! Álljon stabilan, és ügyeljen a testsúlyának egyensúlyára! Ne
viseljen lógó, laza, egyéb munka közben balesetveszélyes ruhát.
4. Nem szakemberek, egyéb zavaró tényezõk ne tartózkodjanak a munka területen.
5. Csak olyan korongot használjon, aminek a rostgyantája elõzõleg erõpróbán tesztelve volt,a
biztonsági egyenes irányú sebessége nem kisebb mint 5m/sec. Amennyiben a korong több
mint egy évig tárolva volt, azt használat elõtt tesztelni kell kb.15percig.
6. Figyeljen oda a korongvédõre! A korongvédõ fontos része a biztonsági elemeknek. Ne
használja a készüléket, ha a korongvédõ le van szerelve!A csiszolókorng kopását követően
állítsa a korongvédőt megfelelő magasságra.A csiszoló korongtól följebb max.3mm.
A védõ nyitott része nem lehet több, mint 180 fok!
7. Ne használja a készüléket esõs, forró, vagy havas természetben, illetve olyan helyen, ahol
robbanó, gyúlékony anyag van.
8. Viseljen munka közben szemüveget, vizes csiszolásnál gumikesztyűt és gumicsizmát!
9.Rögzítse a vízcsövet a szelephez úgy, hogy az ne szivároghasson.
Technikai paraméterek:
Tartozékok:
Csiszoló korong max. 125mm; 230V/50Hz, 980W
csiszoló korong 1db
Üresjárási fordulat:3200rp; Korongcsatlakozás: M14
speciális kulcs 1db
Súly: 4.7kg; zajszint: < 60dbl.
Szénkefe 1pár
Szigetelési osztály: kettős szigetelés
Méret: ~44x13x16cm

1.Csiszoló korong 2.Védőburkolat 3.Csavar 4.Anya 5.Tengely 6.Csavar 7-8.Alátét 9.Csapágy
10.O gyűrű 11.Cső 12.szelep 13.Menetes könyök 14.Fogó 15.Csavar 16.Csapágy
17.Csapágy védő 18.Csavar 19.Ház 20.Ventillátor védő 21.Forgórész 22.Állórész 23.Csavar
24.Csapágy 25.Foggantyú védő 26.Kapcsoló 27.Foggantyú fedél 28.Kondenzátor 29.Kábel bilincs
30.Csavar 31.Kábel védő 32.Villásdugó 33.Kefeház 34.Kefe rugó 35.Szénkefe 36.Adattábla
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