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VII. Termékcímke 
a műszaki adatokkal

8865013
Max. 1300 Nm | Max. 6,2 bar | 7500 min-1| 227 l/min | 1/2”| 2,0 kg

Madal Bal a.s. • Prům. zóna  
Příluky 244 • CZ-76001 Zlín

Serial no.: www.ex to l . eu

WI 1300 T

A használatba vétel előtt olvassa el 
a használati útmutatót.

A használat során viseljen 
védőszemüveget és fülvédőt.

A készülék megfelel az EU előírá-
sainak.

Serial no:
A szám tartalmazz a gyártás évét 
és hónapját, valamint a gyártási 
sorszámot.

VIII. Biztonsági utasítások 
az ütvecsavarozó 
használatához

 • A kéziszerszámot nem használhatja olyan személy, aki 
kábítószer, alkohol vagy gyógyszerek kábító hatása alatt 
áll, illetve aki fáradt és nem tud a munkára összpontosí-
tani. A kéziszerszámot gyermekek, magatehetetlen vagy 
szellemileg fogyatékos személyek nem használhatják.  

 • Munka közben használjon megfelelő védőkesztyűt, 
védőszemüveget és fülvédőt, illetve a munkavégzés 
jellegétől függően szűrőmaszkot, amely kiszűri 
a munka közben a gépből kifújt levegő által felkavart 
port és egyéb szennyezőanyagokat. Munka közben ne 
engedjen a munkahelyre illetéktelen személyeket és 
háziállatokat.

 • Munka közben viseljen megfelelően begombolt ruhá-
zatot, ne viseljen karórát vagy ékszereket, ha hosszú 
a haja, akkor használjon hajhálót.

 • Munka közben álljon stabilan, mivel a gép forgatónyo-
matéka bizonyos esetekben áttevődhet a karjára. 

 • Csak jól megvilágított munkahelyen dolgozzon.

 • A gép forgó részeit ne érintse meg, mert sérülést 
szenvedhet.

 • A szerszámokat (dugókulcs) a használatba vétel előtt 
ellenőrizze le, azokon nem lehet semmilyen sérülés sem. 

 • A kéziszerszámot robbanásveszélyes környezetben ne 
használja.

 • Az ütvecsavarozót bekapcsolt állapotban ne hordozza.

 • Munka közben a szerszám, az anya vagy csavar felme-
legedhet. Ügyeljen arra, hogy ne érje égési sérülés.

 • Munka közben figyeljen a kéziszerszám megfelelő 
működésére. Ha abból furcsa hang hallatszik, vagy 
a gép nem működik folyamatosan, akkor a kéziszer-
számot azonnal kapcsolja le és állapítsa meg a hiba 
okát. Ha a problémát nem tudja megszüntetni, akkor 
forduljon az Extol márkaszervizhez.

 • A kéziszerszámot ne használja a rendeltetésétől eltérő 
célokra.

 • A kéziszerszám működtetéséhez kizárólag csak sűrített 
levegőt szabad használni (az tilos bármilyen gázra vagy 
például oxigénpalackra csatlakoztatni).

 • A maximális nyomást (6,2 bar) ne lépje túl!

 • Az ütvecsavarozót kizárólag csak gyorscsatlakozós 
tömlővel csatlakoztassa a kompresszorhoz.

 • A kéziszerszám csatlakoztatása során a működtető 
kapcsolót megnyomni tilos.

 • A sűrített levegő nyomását kizárólag csak nyomássza-
bályozó szeleppel állítsa be.

 • A gyorscsatlakozók bontása során a tömlőt erősen 
fogja meg.

 • Szerszámcsere, karbantartás vagy javítás előtt a kézis-
zerszámot szerelje le a sűrített levegő rendszerről. 

 • Az ütvecsavarozót ne hagyja üresjáratban futni.

 • A tömlőket óvja az éles vagy forró tárgyaktól. Sérült 
tömlőt ne használjon, azt azonnal cserélje ki.

 • Az ütvecsavarozót ne hordozza a tömlőnél fogva, illetve 
a gyorscsatlakozók bontása során a tömlőt ne húzza.

 • Az ütvecsavarozó elektromos szigeteléssel nem ren-
delkezik, ezért ügyeljen arra, hogy sem a készülék, 
sem a szerszám ne érjen hozzá feszültség alatt lévő 
tárgyakhoz.

 • A készülékhez csak eredeti, illetve a gyártó által aján-
lott alkatrészeket használjon.

 • A készülék javítását bízza az Extol márkaszervizre (a szer-
vizek jegyzékét a www.extol.eu honlapon találja meg).

IX. garancia és garanciális 
feltételek
gARANCIÁlIS IdŐ

Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok, rendele-
tek: 151/2003. (IX.22) Korm. Rendelet; Ptk. 685.§ e) pont; 
Ptk. 305§ - 311/A-ig; 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet. Az 
említett törvények rendelkezéseivel összhangban a Madal 
Bal Kft. az Ön által megvásárolt termékre a jótállási jegyen 
feltüntetett garanciaidőt ad. Az alább megadott garanci-
ális feltételek illetve a jótállási jegyen feltüntetett további 
feltételek teljesülése esetén a termék javítását a Madal Bal 
Kft.-vel szerződéses kapcsolatban álló szakszerviz a garan-
ciális időszakban díjmentesen végzi el. 

gARANCIÁlIS FElTéTElEK

1. Az eladó köteles a vevő részére átadni a rendben 
kitöltött jótállási jegyet. A jótállási jegybe minden 
adatot kitörölhetetlenül, az értékesítés időpontjában 
kell bevezetni.

2. A termék kiválasztásakor a vevőnek át kell gondolnia, 
hogy a termék az általa kívánt tulajdonságokkal ren-
delkezik-e. Nem lehet később reklamációs ok, hogy 
a termék nem felel meg a vevő elvárásainak.

3. Garanciális javítási igény érvényesítésekor a terméket 
annak valamennyi tartozékával együtt, lehetőség 
szerint az eredeti csomagolásban, a rendben kitöltött 
jótállási jegy eredeti példányával és a vásárlást igazoló 
bizonylattal (blokk vagy számla) együtt kell átadni.

4. Reklamáció, javítási igény esetén a terméket tiszta 
állapotban, portól és szennyeződésektől mentesen, 
olyan módon becsomagolva kell átadni, hogy a ter-
mék szállítás közben ne sérüljön meg.

5. A szerviz nem felelős a termékek szállítás közben 
történő megsérüléséért.

6. A szerviz nem felelős a termékkel együtt beküldött 
olyan tartozékokkal kapcsolatban, amelyek nem tarto-
znak a termék alapfelszereléséhez. Kivételt képeznek 
azok az esetek, amikor a tartozékot a termékről a tar-
tozék károsodása nélkül nem lehet levenni.

7. A garancia kizárólag anyaghibák, gyártási hibák vagy 
technológiai feldolgozási hibák miatt bekövetkező 
meghibásodásokra vonatkozik.

8. A jelen garanciavállalás nem csökkenti a törvényes 
jogokat, hanem kiegészíti azokat.

9. A garanciális javításokat kizárólag a Madal Bal Kft-vel 
szerződéses kapcsolatban álló szerviz jogosult elvégezni.

10. A gyártó felelős azért, hogy a termék a teljes garanciális 
időszakban – a termék használatára vonatkozó utasítások 
betartása esetén – a műszaki adatokban megadott tulajdon-
ságokkal és paraméterekkel rendelkezzen. A gyártó egyúttal 
fenntartja a termék kialakításának előzetes figyelmeztetés 
nélkül történő megváltoztatására vonatkozó jogát.

11. A garanciális igényjogosultság az alábbi esetekben 
megszűnik:
(a) a termék használata és karbantartása nem a keze-

lési útmutatóban megadottak szerint történt;
(b) a berendezésen a Madal Bal Kft. előzetes engedélye 

nélkül bármilyen beavatkozást végeztek, vagy 
a berendezés javítását olyan szerviz végezte, amely 
nem áll szerződéses kapcsolatban a Madal Bal Kft-vel.

(c) a terméket nem megfelelő körülmények között 
vagy nem a rendeltetésének megfelelő célra 
használták;

(d) a termék valamely részegységét nem eredeti 
részegységre cserélték;

(e) a termék meghibásodása vagy túlzott mértékű 
elhasználódása nem megfelelő karbantartás 
miatt következett be;

(f) a termék meghibásodása vagy sérülése vis major 
miatt következett be;

(g) a meghibásodást külső mechanikai hatás, hőha-
tás vagy vegyi hatás okozta;

(h) a termék meghibásodása nem megfelelő 
körülmények között történő tárolás vagy nem 
szakszerű kezelés miatt következett be;

(i) a termék meghibásodása (az adott típusra 
nézve) agresszív környezetet jelentő (például 
poros vagy nagy nedvességtartalmú) környe-
zetben történő használat miatt következett be;

(j) a termék használata a megengedett terheléss-
zint feletti terheléssel történt;

(k) a garancialevelet vagy a termék megvásárlását 
igazoló bizonylatot (blokk vagy számla) bármily-
en módon meghamisították.

12. A gyártó nem felelős a termék normál elhasználódá-
sával kapcsolatos, illetve a termék nem rendeltetéss-
zerű használata miatt bekövetkező hibákért.

13. A garancia nem vonatkozik a berendezés normál 
használata következtében várhatóan elhasználódó 
elemekre (például a lakkozásra, szénkefére, stb.).

14. A garancia megadása nem érinti a vevők azon jogait, 
amelyekkel a termékek vásárlásával kapcsolatban 
külön jogszabályok alapján rendelkeznek.
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gARANCIÁlIS IdŐ AlATTI éS gARANCIÁlIS IdŐ UTÁNI SZERVIZEléS

A termékek javítását végző szakszervizek címe, a javítás ügymenetével kapcsolatos információk a www.madalbal.hu 
weboldalon találhatóak meg, illetve a szakszervizek felsorolása a termék vásárlásának helyén is beszerezhető. 
Tanácsadással a (1)-297-1277 ügyfélszolgálati telefonszámon állunk ügyfeleink rendelkezésére.

EU Megfelelőségi nyilatkozat
Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • Cégszám: 49433717

cég kijelenti, hogy az alábbi jelölésű és megnevezésű készülék, illetve az ezen alapuló egyéb  
kivitelek megfelelnek az Európai Unió idevonatkozó előírásainak. Az általunk jóvá nem hagyott  

változtatások esetén a fenti nyilatkozatunk érvényét veszti.

Extol Premium 8865013 

Pneumatikus ütvecsavarozó WI 1300 T

tervezését és gyártását az alábbi szabványok alapján végeztük:
EN ISO 11148-6 és EN ISO 12100

ezek tartalmazzák a 2006/42/EK irányelvnek  
az ütvecsavarozó gépekre vonatkozó követelményeit.

Zlín 19. 7. 2013

Martin Šenkýř
Igazgatótanácsi tag




