CROWN Garantie
Die CROWN Werkzeuge unterliegen den Garantieleistungen in Übereinstimmung mit den Gesetzen sowie
spezifischen Besonderheiten eines jeweiligen Landes.
Im Falle der nicht festgelegten Garantiebestimmungen
durch die Rechtsvorschriften, werden diese durch die
jeweiligen Handelsvertretungen, die den Vertrieb der
CROWN Werkzeuge vornehmen, definiert. Informationen über die einzelnen Handelsvertretungen können
Sie unter www.crown-tools.com.
Beginn der Garantiezeit ist das Verkaufsdatum, das
durch einen Kaufbeleg ausgewiesen wird. Bei Garantieinanspruchnahme sind die vollständig ausgefüllte
Garantiekarte in den Abschnitten A, B, C und der Original- Kaufbeleg bzw. ein Ersatzdokument vorzulegen.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Garantie- und Nachgarantieleistungen, wenn dieser nicht als
Verkäufer von CROWN Werkzeugen in Ihrem Land
tätig ist.

Garantieleistung
Für die Durchführung von Garantieleistungen wenden
Sie sich bitte an ihr Fachgeschäft oder an einen in ihrer
Nähe gelegenen CROWN-Reparaturservice.
Die Abgabe des Gerätes im Fachgeschäft oder im
Reparaturservice-Center muss in einem sauberen Zustand, in der vorgesehenen Originalverpackung inklusive Bedienungs-anleitung, dem beiliegenden Garantie- und Servicebuch mit ausgefüllter Garantiekarte in
den Abschnitten A, B, C, mit einem Original-Kaufbeleg
bzw. einem Ersatzdokument sowie unter Angabe des
Mangels, erfolgen.
Wird nach einer Überprüfung des Mangels ein Produktionsfehler festgestellt, erfolgt die Garantiereparatur.
Im Falle, dass der Schaden durch den Benutzer verursacht wurde, erfolgt eine kostenpflichtige Reparatur zu
Lasten des Kunden.
Die Reparaturdauer hängt vom Aufwand des zu beseitigenden Mangels ab und wird durch die Handelsver-

tretung oder einen Service-Center, der das Gerät zur
Reparatur angenommen hat, bestimmt.
Die Garantieleistung ist in folgenden Fällen ausgeschlossen:
•• Benutzung des Gerätes für Zwecke, die nicht in der
Bedienungsanleitung vorgesehen sind;
•• Nichtvorhandensein:
•• Vollständig ausgefüllter Garantiekarte in den Abschnitten A, B, C sowie des Kaufbeleges bzw. eines
Ersatzdokumentes, welches den Kaufbeleg ersetzt;
•• Bedienungsanleitung und dem Aufkleber auf dem
Gerät mit der gekennzeichnenden Seriennummer
des Herstellers;
•• Natürliche Abnutzung von Werkzeug-mechanismen
und Teilen, die eine beschränkte Lebensdauer aufweisen;
•• Unsachgemäße Pflege und Wartung von Verschleißteilen (mehr Information hierzu erhalten Sie
über die CROWN-Service-Centren in ihrem Land);
•• Überlastungen oder zu extensive Benutzungen, die
als Folge:
•• gleichzeitiges Versagen eines oder mehrerer
funktionell verbundener Teile und Komponenten
(Baugruppen);
•• Verbrennung, Verkohlung, Abschmelzen von Teilen unter Einfluss von zu hoher inneren Temperatur
(Heizelemente, Schalter, Leitungen, Gehäuse) haben;
•• Mechanische Beschädigung und Vorhandensein
von Fremdkörpern im Gerät;
•• Demontage sowie Reparatur von nicht autorisiertem
CROWN-Personal.
Die Garantieleistung ist für das optionale Zubehör,
welches teilweise im Lieferumfang mitgeliefert wird,
ausgeschlossen.
Bei Verwendung des Gerätes für Industriezwecke,
kann die Verkürzung der Garantiezeit erfolgen.
Datum
Unterschrift

Deutsch

«___» __________ 20 ___
____________________

CROWN warranty
The warranty for CROWN tool is provided according to
the laws and specific features of each country. In case
the legislation doesn't provide the terms of warranty
service, they will be defined by the trade representative
which is engaged in our products sales. You can find
the information about the trade representatives on our
site www.crown-tools.com.
The beginning of the warranty period is the date
of sale of the tool through the trading company
(acknowledgement - correctly filled warranty coupon in
points A, B, C, as well presence of the receipt or the
substituting).
The producer doesn't incur the responsibility for
warranty and after sales service if he is not appearing
as a seller of the tool in the territory of your country.

Warranty service
For the realization of warranty service it is necessary to
contact the company which has sold you the tool or the
nearest service centre which carries out the reparation
of CROWN tools.
When the tool is brought to the service centre or
trading organization, it is necessary for you to give the
tool in the pure state with defect description, in original
packing, with the manual instruction and the warranty service book with the filled warranty coupon in points
A, B, C, as well the receipt or the substituting, that
confirms the date of purchase of the tool.
If after malfunction check it appears that the given
malfunction has occurred because of the producer, the
warranty service will be provided.
In case malfunction has occurred because of the user,
the cost of services for tool repair works is transmitted
to the user.
Terms of execution of works depend on complexity of
elimination of the reason of the defect and are defined

by the trade representative or the service centre which
has accepted the tool for repair works.
Warranty service is not provided in cases:
•• Uses of the tool for purposes, not provided by the
manual instruction;
•• Absence of:
•• Correctly filled guarantee coupon in points A,
B, C, the receipt confirming date of purchase and
guarantee period or other substituting document;
•• Manual instructions, labels on the tool with serial
number of the producer;
•• Natural wear of mechanisms and assemblies having
the limited period of working capacity;
•• Preventive maintenance and replacement of
fast wear details (more detailed information can be
received in the CROWN service centres working in
your country);
•• Overload or a heavy use which consequence are:
•• Simultaneous failure of one or more hardware
parts and assemblies functionally connected with
the system;
•• Burning, charring, melting due to excessive
internal temperatures of hardware (heating
elements, switches, wiring, housings);
•• Mechanical damages, presence of foreign objects in
the appliance;
•• Dismantling and repair work which has been not
carried out by CROWN experts.
The warranty is not valid for consumables and
accessories which partly belong to the scope of
supplies.
In case of use the tool with industrial purposes the
terms of warranty service can be reduced.
Date
Signature

English

«___» __________ 20 ___
____________________

CROWN garantie
La garantie des outils CROWN est conforme aux
réglementations et exigences nationales spécifiques.
Si la juridiction nationale ne définit aucune règle pour
la prestation de service relatif à la garantie, elles
seront déterminées par le représentant commercial
distributeur de nos produits. Les informations sur
nos représentants commerciaux sont disponibles à
www.crown-tools.com.
Le début de la période de garantie est la date de
vente par la société commerciale (dont la confirmation
est le formulaire de garantie correctement rempli aux
points A, B et C, ainsi que le bulletin de vente ou son
équivalent).
Le fabricant n'assume aucune responsabilité de la
garantie, ni de service après-vente s'il n'apparaît pas
comme un vendeur de l'outil sur le territoire de votre
pays.

Services de garantie
Pour la prestation des services de garantie il faut
s'adresser au vendeur ou au centre de service aprèsvente CROWN le plus proche.
L'outil doit être remis au centre de service aprèsvente ou au vendeur dans un état impeccable, avec
la description écrite des défauts survenus, emballage
original, notice d'emploi, livre de service, formulaire de
garantie correctement rempli aux points A, B et C, ainsi
que le bulletin de vente ou son équivalent, comprenant
la date de vente de l'outil.
Si la vérification démontre que le fabricant est
responsable du défaut survenu, la réparation sous
garantie sera réalisée.
Si le défaut est la conséquence de l'utilisation
inappropriée, les frais de réparation seront à la charge
de l'utilisateur.

Le délai de réparation dépend de la nature du défaut
rencontrée, et c'est le représentant commercial ou le
centre de service après-vente qui le détermine.
Les services de garantie ne seront pas réalisés dans
les cas suivants:
•• Utilisation de l'outil inappropriée, non-prévue par la
notice d'emploi;
•• Manque de:
•• Formulaire de garantie correctement rempli aux
points A, B et C, bulletin de vente (ou équivalent)
comprenant la date de vente et la période de
garantie;
•• Notice d'emploi, étiquettes avec le numéro de
série du fabricant;
•• Usure normale des mécanismes et des sousensembles limitée à leurs capacité de travail;
•• Maintenance préventive et remplacement des
pièces d'usure rapide (plus d'informations disponibles
au centre de service après-vente CROWN local);
•• Surcharge ou utilisation trop intensive, dont les
conséquences sont:
•• Détérioration simultanée d'une ou plusieurs
pièces de l'outil ou des sous-ensembles liés de
manière fonctionnelle au système;
•• Brûlure, carbonisation, fusion dues à la
température
intérieure
excessive
(éléments
chauffants, interrupteurs, câblage, boîtier);
•• Détériorations mécaniques, présence de corp
étranger à l'intérieur de l'outil;
•• Démontage et réparations réalisées par des
personnes autres que le personnel qualifié de
CROWN.
La garantie n'est pas valable pour les pièces d'usures
normales ni pour les accessoires fournis avec l'outil.
Dans le cas d'utilisation industrielle de l'outil les
conditions de la garantie peuvent être modifiées.
Date
Signature

Français

«___» __________ 20 ___
____________________

Garanzia CROWN
La garanzia degli utensili CROWN è fornita in accordo
con le leggi e le normative specifiche di ogni paese.
Nel caso in cui la legislazione non preveda i termini
del servizio di garanzia, questi saranno definiti dal
rappresentante commerciale ingaggiato per la vendita
dei nostri prodotti. Tutte le informazioni inerenti ai nostri
rappresentanti commerciali sono visibili sul nostro sito
internet www.crown-tools.com.
La data di vendita dell'utensile, indicata sulla ricevuta
fiscale ed emessa da parte dell'impresa distributrice,
segna l'inizio del periodo di garanzia (che viene
riconosciuta solo se il tagliando è correttamente
compilato nei punti A, B, C e se è presente la ricevuta
fiscale o fattura che attesti la data di vendita).
L'impresa produttrice è responsabile della garanzia
e del servizio post vendita, solo se risulta essere
distributrice diretta degli utensili CROWN nel vostro
paese.

Servizio di garanzia
Per usufruire del servizio di garanzia è necessario
contattare l'impresa che ha venduto l'utensile o
contattare direttamente il centro assistenza autorizzato
per le riparazioni degli utensili CROWN piú vicino.
Quando l'utensile viene portato al centro assistenza
o al vostro rivenditore autorizzato è necessario
che l'utensile sia in uno stato accettabile, riposto
nella scatola originale, accompagnato dal "modulo
di richiesta riparazione in garanzia" (indicante la
descrizione del difetto), dal manuale d'istruzioni e
dalla garanzia (certificato di garanzia con il tagliando
compilato nei punti A, B, C, accompagnato dalla
ricevuta fiscale o da documento attestante la data
d'acquisto del prodotto).
Il servizio di garanzia viene attivato solo se il danno
è dovuto a un difetto di produzione dell'utensile ed a
seguito del riscontro del malfunzionamento da parte
del centro assistenza autorizzato.
Nel caso in cui il malfunzionamento riscontrato sia
imputabile direttamente all'utente, il costo del servizio

di riparazione dell'utensile sará a carico dell'utente
stesso.
La durata dei lavori di riparazione dipende dalla
complessitá e dalla tipologia del danno e viene stabilita
dall'impresa o dal centro assistenza tecnica incaricato
della riparazione dell'utensile.
Il servizio di garanzia non viene fornito in caso di:
•• Utilizzo dell'utensile per fini diversi da quelli indicati
nel manuale d'istruzioni;
•• Assenza di:
•• Tagliando di garanzia correttamente compilato
nei punti A, B, C, ricevuta fiscale o altro documento
attestante la data d'acquisto e il periodo di validitá
della garanzia;
•• Manuale d'istruzioni e l'etichetta sull'utensile
indicante il numero di serie del prodottore;
•• Usura ordinaria dei meccanismi e delle componenti
che hanno una vita limitata;
•• Manutenzione e sostituzione di parti soggette a un
rapido consumo (informazioni piú dettagliate possono
essere ricevute dai servizi d'assistenza CROWN del
vostro paese);
•• Carichi o sovraccarichi eccessivi che portano a:
•• Guasto simultaneo di una o piú parti
dell'apparecchio;
•• Bruciatura e/o fusione dovuta ad una elevata
temperatura interna degli apparati (resistenze,
interruttori, cavi, corpi esterni);
•• Danni meccanici dovuti alla presenza di corpi
estranei all'interno dell'utensile;
•• Smontaggio e lavori di riparazione non effettuati da
personale esperto CROWN.
La garanzia non è valida per gli accessori ed i pezzi
usurabili che si trovano all'interno della scatola
dell'utensile.
Nel caso in cui l'utensile venisse utilizzato per scopi
industriali, i termini del servizio di garanzia potranno
essere ridotti.
Data

«___» __________ 20 ___

Firma

_____________________

Italiano

Garantía CROWN
La garantía de las herramientas CROWN viene
proporcionada según las leyes y las normativas
específicas de cada país. En caso de que la legislación
no prevea los términos del servicio de garantía,
ellos serán definidos por el representante comercial
contratado para la distribución de nuestros productos.
Todas las informaciones sobre los representantes
comerciales CROWN se pueden encontrar en nuestra
página web www.crown-tools.com.
La fecha de venta de la herramienta, indicada en el
comprobante de compra que viene emitido por parte
de la empresa distribuidora, establece el comienzo del
período de garantía (viene reconocida solo (sólo) si
el cupón de garantía está correctamente rellenado en
los puntos A, B, C y si está presente el recibo fiscal o
el comprobante de compra que verifique la fecha de
venta).
La empresa productora no es responsable de la
garantía y del servicio post venta, si ella no aparece
como una distribuidora directa de las herramientas
CROWN en el territorio de su país.

Servicio de garantía
Para la utilización del servicio de garantía es
necesario contactar con la empresa que ha vendido
la herramienta o contactar al centro de asistencia
autorizado más cercano que realice las reparaciones
de las herramientas CROWN.
Cuando la herramienta viene llevada al centro de
asistencia técnica o a su revendedor autorizado es
necesario que sea en un estado conforme, adentro
del embalaje original, acompañada por el formulario
de reparación en garantía (indicando la descripción
del defecto), por el manual de instrucciones y por la
garantía (certificado de garantía con el cupón rellenado
en los puntos A, B, C y acompañado por el recibo fiscal
o por el comprobante de compra que confirme la fecha
de compra de la herramienta).
Si, después de la comprobación del mal funcionamiento
de parte del servicio de asistencia técnica autorizado,
resulta que el daño es debido a un defecto de
producción, el servicio de garantía será activado.

En caso de que el mal funcionamiento encontrado
haya ocurrido debido al usuario, el coste del servicio
de reparación de la herramienta será a cargo del
mismo usuario.
La duración de los trabajos de reparación depende de
la complejidad y tipología del defecto y es definido por
la empresa o el centro de asistencia técnica encargada
de la reparación de la herramienta.
El servicio de garantía no viene proporcionado en
caso de:
•• Utilización de la herramienta para fines distintos de
aquellos indicados en el manual de instrucciones;
•• Ausencia de:
•• Cupón de garantía correctamente rellenado en
los puntos A, B, C, el recibo u otro comprobante
de compra que confirme la fecha de compra y el
período de validez de la garantía;
•• Manual de instrucciones y etiqueta por encima de
la herramienta que indique el número de serie del
productor;
•• Desgaste ordinario de los mecanismos y
componentes que tienen vida limitada;
•• Mantenimiento y sustitución de piezas sujetas a
un rápido consumo (informaciones más detalladas
pueden encontrarse en los centros de asistencia
técnica CROWN de su país);
•• Cargas o sobrecarga excesivas que conducen a:
•• Fallos simultáneos de una o más piezas de los
aparatos;
•• Quemaduras, carbonización, fundición debidas
a temperaturas excesivas internas de los aparatos
(reóstatos, interruptores, cables, cuerpos);
•• Daños mecánicos debidos a la presencia de
cuerpos extraños en el interior de la herramienta;
•• Desmontaje y trabajos de reparación no realizados
por expertos de CROWN.
La garantía no tiene validez para bienes consumibles
y accesorios que se encuentran en los embalajes de
las herramientas.
En caso de un uso industrial de la herramienta,
los términos del servicio de garantía pueden ser
reducidos.
Fecha

«___» __________ 20 ___

Firma

_____________________

Español

Garantia CROWN
A garantia das ferramentas CROWN é fornecida de
acordo com as leis e características específicas de
cada país. No caso da legislação não fornecer os
termos do serviço de garantia, estes serão definidos
pelo representante da marca responsável pela venda
dos nossos produtos. Pode encontrar informação
acerca dos representantes da marca no nosso website
www.crown-tools.com.
O início do período da garantia é a data da venda
da ferramenta pelo representante da empresa
(conhecimento - preenchimento correcto do cupão da
garantia nos pontos A, B, C, bem como a presença do
recibo ou um documento substituto).
O fabricante não se responsabiliza pela garantia e
pelo serviço pós-venda se ele não aparecer como o
vendedor da ferramenta no seu país.

Serviço da garantia
Para proceder à realização do serviço da garantia,
é necessário contactar a empresa que lhe vendeu a
ferramenta, ou o centro de reparação mais próximo,
que efectue a reparação de ferramentas CROWN.
Quando a ferramenta é levada ao centro de reparação
ou à empresa de venda, é necessário que lhes forneça
a ferramenta no seu estado puro, com uma descrição
do defeito, na sua caixa original, com o manual de
instruções e a garantia - livro de reparação com o
cupão da garantia preenchido nos pontos A, B, C,
bem como o recibo ou um documento substituto que
confirme a data da compra da ferramenta.
Se, após a verificação do mau funcionamento, parecer
que este ocorreu devido ao fabricante, o serviço da
garantia será accionado.
No caso de um mau funcionamento da responsabilidade
do utilizador, o custo da reparação da ferramenta será
transmitido ao utilizador.
Os termos da execução dos trabalhos depende da
complexidade da eliminação da razão do defeito e

são definidos pelo representante da empresa ou o
centro de reparação que aceitou a ferramenta para
ser reparada.
O serviço da garantia não é fornecido nos seguintes
casos:
•• A utilização da ferramenta com intuitos não
indicados no manual de instruções;
•• A ausência de:
•• O cupão da garantia devidamente preenchido
nos pontos A, B, C, o recibo a confirmar a data da
compra e o período da garantia, ou outro documento
de substituição;
•• O manual de instruções, etiquetas na ferramenta
com o número de série do fabricante;
•• Desgaste natural dos mecanismos e montagens,
respectivo
ao
período
da
capacidade
de
funcionamento;
•• Manutenção preventiva e substituição de peças de
desgaste rápido (pode obter mais informações através
dos centros de reparação CROWN existentes no seu
país);
•• Sobrecarga ou uso abusivo em que as
consequências sejam:
•• Falha simultânea de uma ou mais peças e
montagens ligadas ao sistema;
•• Queimaduras,
derretimento
devido
às
temperaturas internas excessivas das peças
(elementos de aquecimento, interruptores, fios,
estrutura);
•• Danos mecânicos, presença de objectos estranhos
no aparelho;
•• Trabalhos de desmontagem e de reparação que
não sejam efectuados por profissionais CROWN.
A garantia não é válida para consumíveis e acessórios
que pertençam em parte aos abastecimentos.
No caso de uso da ferramenta com intuitos industriais,
os termos do serviço da garantia podem ser reduzidos.
Data

«___» __________ 20 ___

Assinatura

_____________________

Português

Gwarancja CROWN
Gwarancja narzędzi CROWN jest zgodna z
przepisami i specyficznymi wymogami danego
kraju. Jeśli prawodawstwo danego kraju nie określa
zasad usług gwarancyjnych, będą one określone
przez przedstawiciela naszej firmy, który zajmuje się
sprzedażą naszych produktów. Informacje o naszych
przedstawicielach handlowych można znaleźć na
stronie www.crown-tools.com.
Początkiem okresu gwarancyjnego jest data sprzedaży
przez firmę handlową (potwierdzeniem jest poprawnie
wypełniony formularz gwarancyjny w punktach A, B i
C, a także rachunek lub jego równoważnik).
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za gwarancję i usługi posprzedażne, jeśli nie jest
sprzedawcą narzędzia na terenie kraju jego zakupu.

Usługi gwarancyjne
W celu realizacji usług gwarancyjnych należy
skontaktować się z firmą sprzedającą narzędzie lub
najbliższym centrum serwisowym naprawiającym
narzędzia CROWN.
Narzędzie oddawane do centrum serwisowego
lub sprzedawcy musi być w nienagannym stanie,
z dołączonym opisem usterek, w oryginalnym
opakowaniu, z instrukcją obsługi i gwarancją książką serwisową z poprawnie wypełnionymi
punktami A, B i C na formularzu gwarancji, a także z
rachunkiem lub jego równoważnikiem potwierdzającym
datę sprzedaży narzędzia.
Jeśli po sprawdzeniu okaże się, że dana usterka
jest winą producenta, usługa gwarancyjna zostanie
zapewniona.
Jeśli usterka jest wynikiem złego użytkowania, koszty
naprawy narzędzia poniesie użytkownik.

Termin wykonania naprawy zależy od złożoności
naprawy i jest określany przez przedstawiciela
handlowego lub centrum serwisowe, które przyjęło
narzędzie do naprawy.
Usługi gwarancyjne nie są świadczone w
następujących przypadkach:
•• Użycie narzędzia do zastosowań nieprzewidzianych
w instrukcji obsługi;
•• Brak:
•• Poprawnie wypełnionej gwarancji w punktach A, B
i C, rachunku (lub równoważnika) potwierdzającego
datę sprzedaży i termin gwarancji;
•• Instrukcji obsługi, etykiet na narzędziu z numerem
seryjnym producenta;
•• Naturalne zużycie mechanizmów i podzespołów,
które mają ograniczony czas pracy;
•• Prewencyjna konserwacja i wymiana szybko
zużywających się części (więcej szczegółów w
centrum serwisowym CROWN w danym kraju);
•• Przeciążenie lub zbyt intensywne użytkowanie, w
wyniku którego pojawia się:
•• Jednoczesne uszkodzenie jednej lub kilku
części urządzenia i podzespołów, funkcjonalnie
powiązanych z systemem;
•• Spalenie, zwęglenie, stopienie z powodu
nadmiernej wewnętrznej temperatury (elementy
grzewcze, przełączniki, okablowanie, obudowy);
•• Mechaniczne uszkodzenia, obecność obcych
przedmiotów w urządzeniu;
•• Demontaż i naprawy nie przeprowadzane przez
specjalistów CROWN.
Gwarancja nie obejmuje części zużywalnych i
akcesoriów, które częściowo należą do zakresu
dostawy.
W razie użycia narzędzia w celach przemysłowych
warunki gwarancji mogą zostać zmniejszone.
Data

«___» __________ 20 ___

Podpis

_____________________

Polski

Záruka CROWN
Záruka na nástroje CROWN je poskytována v souladu
se zákony a zvláštními požadavky jednotlivých zemí. V
případě, že legislativa neupravuje podmínky záručního
servisu, budou tyto stanoveny obchodním zástupcem,
který prodává naše výrobky. Informace o obchodních
zástupcích naleznete na naší webové stránce
www.crown-tools.com.
Záruční doba začíná datem prodeje nástroje obchodní
společností (potvrzení - správně vyplněný záruční
formulář v bodech A, B, C a vydání dokladu o prodeji
nebo jeho náhrady).
Výrobce neposkytuje záruku a poprodejní servis,
pokud není uveden jako prodejce nástroje ve Vaší
zemi.

Záruční servis
Záruční servis provádí společnost, u které jste nástroj
zakoupili, nebo nejbližší servisní středisko, které
provádí opravy nástrojů CROWN.
Pokud předáváte nástroj servisnímu středisku nebo
prodejní společnosti, je nebytné, aby byl nástroj
očištěn, byl přiložen popis závady, byl v původním
balení s provozní příručkou a zárukou - servisní
knížkou s vyplněným záručním formulářem v bodech
A, B, C a dokladem o prodeji nebo jeho náhradou
potvrzující datum prodeje nástroje.
Pokud se při prověření závady ukáže, že k dané
závadě došlo vinou výrobce, bude provedena záruční
oprava.
V případě, že k závadě došlo vinou uživatele, platí
náklady spojené s opravou uživatel.
Podmínky provedení prací závisí na obtížnosti
odstranění příčiny závady a stanovuje je obchodní

zástupce nebo servisní středisko, které přijalo nástroj
k opravě.
Záruční servis se neposkytuje v případě:
•• Použití nástroje pro účely, které nestanovuje
provozní příručka;
•• Když:
•• Chybí správně vyplněný záruční formulář v
bodech A, B, C, doklad o datu prodeje a záruční
lhůtě nebo doklad, který jej nahrazuje;
•• Chybí provozní příručka nebo štítky s výrobním
číslem výrobce na nástroji;
•• Se jedná o přirozené opotřebení mechanizmů a
sestav, které mají omezenou provozní kapacitu;
•• Nebyla prováděna preventivní údržba a výměny
rychle opotřebovávaných součástí (podrobnější
informace získáte v servisních střediscích CROWN
působících ve Vaší zemi);
•• Došlo k přetížení nebo zátěžovému použití, jejichž
důsledkem je:
•• Souběžná porucha jedné nebo více součástí
technického vybavení a sestav funkčně spojených
se systémem;
•• Spálení, zuhelnatění nebo roztavení v důsledku
nadměrných vnitřních teplot technického vybavení
(topné prvky, spínače, vedení a kryty);
•• Mechanických poškození nebo přítomnosti cizích
předmětů v zařízení;
•• Demontáže a opravy, kterou neprovedli odborníci
CROWN.
Záruka se nevztahuje na spotřební materiál a
příslušenství, které tvoří součást dodávky.
V případě použití nástroje pro průmyslové účely
mohou být podmínky záručního servisu omezeny.
Datum

«___» __________ 20 ___

Podpis

_____________________

Ĉesky

Záruka CROWN
Záruka na nástroje CROWN je poskytovaná v súlade
so zákonmi a zvláštnymi požiadavkami jednotlivých
krajín. V prípade, že legislatíva neupravuje podmienky
záručného servisu, budú tieto stanovené obchodným
zástupcom, ktorý predáva naše výrobky. Informácie
o obchodných zástupcoch nájdete na našej webovej
stránke www.crown-tools.com.
Záručná lehota začína dátumom predaja nástroja
obchodnou spoločnosťou (potvrdenie - správne
vyplnený záručný formulár v bodoch A, B, C a vydanie
dokladu o predaji alebo jeho náhrady).
Výrobca neposkytuje záruku a popredajný servis, ak
nie je uvedený ako predajca nástroja vo Vašej krajine.

Záručný servis
Záručný servis vykonáva spoločnosť, v ktorej ste
nástroj zakúpili, alebo najbližšie servisné stredisko,
ktoré vykonáva opravy nástrojovCROWN.
Ak odovzdávate nástroj servisnému stredisku alebo
predajnej spoločnosti, je nevyhnutné, aby bol nástroj
očistený, bol priložený popis poruchy, bol v pôvodnom
balení s prevádzkovou príručkou a zárukou - servisnou
knižkou s vyplneným záručným formulárom v bodoch
A, B, C a dokladom o predaji alebo jeho náhradou
potvrdzujúcou dátum predaja nástroja.
Ak sa pri preverení poruchy ukáže, že k danej poruche
došlo vinou výrobcu, bude vykonaná záručná oprava.
V prípade, že k poruche došlo vinou používateľa, platí
náklady spojené s opravou používateľ.
Podmienky vykonania prác závisia od náročnosti
odstránenia príčiny poruchy a stanovuje ich obchodný
zástupca alebo servisné stredisko, ktoré prijalo nástroj
do opravy.

Záručný servis sa neposkytuje v prípade:
•• Použitia nástroja pre účely, ktoré nestanovuje
prevádzková príručka;
•• Keď:
•• Chýba správne vyplnený záručný formulár v
bodoch A, B, C, doklad o dátume predaja a záručnej
lehote alebo doklad, ktorý ho nahradzuje;
•• Chýba prevádzková príručka alebo štítky s
výrobným číslom výrobcu na nástroji;
•• Ide o prirodzené opotrebovanie mechanizmov
a zostáv, ktoré majú obmedzenú prevádzkovú
kapacitu;
•• Nebola vykonávaná preventívna údržba a výmeny
rýchlo opotrebovávaných súčastí (podrobnejšie
informácie získate v servisných strediskách CROWN
pôsobiacich vo Vašej krajine);
•• Došlo k preťaženiu alebo záťažovému použitiu,
ktorých dôsledkom je:
•• Súbežná porucha jednej alebo viacerých súčastí
technického vybavenia a zostáv funkčne spojených
so systémom;
•• Spálenie,
zuhoľnatenie
alebo
roztavenie
v dôsledku nadmerných vnútorných teplôt
technického vybavenia (výhrevné prvky, spínače,
vedenia a kryty);
•• Mechanických poškodení alebo prítomnosti cudzích
predmetov v zariadení;
•• Demontáže a opravy, ktorú nevykonali odborníci
CROWN.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál a
príslušenstvo, ktoré tvorí súčasť dodávky.
V prípade použitia nástroja pre priemyselné účely
môžu byť podmienky záručného servisu obmedzené.
Dátum

«___» __________ 20 ___

Podpis

_____________________

Slovensky

Garanţie CROWN
Garanţia uneltei CROWN este asigurată în concordanţă
cu legile şi caracteristicile specifice fiecărei ţări. În
cazul în care legislaţia nu asigură condiţiile serviceului în garanţie, aceştia vor fi stabiliţi de reprezentantul
comercial angajat în vânzarea produselor noastre.
Puteţi găsi informaţii cu privire la reprezentanţii
comerciali pe site-ul nostru www.crown-tools.com.
Perioada de garanţie începe la data vânzării uneltei
prin intermediul societăţii comerciale furnizoare (numai
dacă este însoţită de certificatulde garanţie cu căsuţele
A, B, C corect completate şi a chitanţei sau facturii).
Producătorul nu va suporta responsabilităţile pentru
garanţie şi service postvânzare dacă nu apare ca
vânzător al uneltei pe teritoriul ţării dvs.

Service în garanţie
Pentru asigurarea service-ului în garanţie trebuie
contactată societatea comercială care v-a vândut
unealta, sau cel mai apropiat centru service care
repară unelte CROWN.
Unealta trebuie predată la centrul service sau
societatea furnizoare însoţită de descrierea defectului,
ambalajul original, manualul de instrucţiuni şi
certificatul de garanţie cartea de service cu căsuţele
A, B, C completate, precum şi chitanţa sau factura
care confirmă data de achiziţionării uneltei.
Dacă după verificarea defecţiunii se constată faptul că
defecţiunea a apărut din cauza producătorului, se va
asigura service-ul în garanţie.
În caz că defecţiunea a apărut din cauza utilizatorului,
costurile reparaţiei uneltei vor fi suportate de către
acesta.
Termenul
executării
reparaţiilor
depinde
de
complexitatea procesului de eliminare a cauzelor
defectului şi sunt stabilite de reprezentantul comercial

sau de centrul service care a acceptat efectuarea
lucrărilor de reparare.
Service-ul în garanţie nu este asigurat în următoarele
cazuri:
•• Utilizarea uneltei în alte scopuri decât cele prevăzute
de manualul de instrucţiuni;
•• Absenţa:
•• Certificatului de garanţie cu căsuţele A, B, C
completate chitanţei sau facturii ce confirmă data
de achiziţionare şi perioada de garanţie sau unui
document echivalent;
•• Manualului de instrucţiuni etichetelor de pe
unealtă conţinând numărul de identificare al
producătorului;
•• Uzura normală a mecanismelor şi ansamblurilor cu
perioadă limitată de utilizare;
•• Întreţinerea preventivă şi înlocuirea componentelor
cu uzură rapidă (informaţii mai detaliate pot fi obţinute
în centrele service CROWN din ţara dvs.);
•• Suprasarcina sau utilizarea excesivă, având
următoarele consecinţe:
•• Defectarea simultană a uneia sau mai multor
componente mecanice şi ansambluri conectate
funcţional la sistem;
•• Arderea, carbonizarea, topirea datorată încălzirii
excesive a componentelor mecanice (elemente de
încălzire, comutatoare, cabluri, carcase);
•• Deteriorările mecanice, prezenţa unor obiecte
străine în interiorul aparatului;
•• Demontarea şi repararea uneltei de către persoane
neautorizate de CROWN.
Garanţia nu este valabilă în cazul consumabilelor şi
accesoriilor.
În cazul utilizării uneltei în scopuri industriale termenele
service-ului în garanţie pot fi reduse.
Data
Semnătura

Română

«___» __________ 20 ___
____________________

CROWN гаранция
Гаранцията за инструменти CROWN се предоставя
съгласно законите и специфичните изисквания за
всяка държава. В случай, че законодателството не
предоставя условия за гаранционно обслужване,
те ще бъдат определени от търговския
представител, ангажиран с продажбата на нашите
продукти. Можете да намерите информация
за търговските представители на нашия сайт
www.crown-tools.com.
Началото на гаранционния срок е от датата
на продажба на инструмента чрез търговската
компания (доказателство са - правилно попълнена
гаранционна карта в точки A, B, C, както и наличие
на разписка или заменящ я документ).
Производителят не носи отговорност за гаранция
и след продажбен сервиз, ако той не присъства
като продавач на инструмента на територията на
Вашата държава.

Гаранционно обслужване
За извършване на гаранционно обслужване
е необходимо да се свържете с компанията,
която е продала инструмента или с най-близкия
сервизен център, който извършва сервизиране на
инструменти CROWN.
Когато инструментът бъде предоставен в сервизен
център или търговска организация е необходимо
да го предоставите в почистен вид с описание на
дефекта, в оригинална опаковка, с упътването
с инструкции и гаранционната сервизна книжка,
заедно с попълнени точки A, B, C в гаранционната
карта, както и разписка или заменящ я документ,
който потвърждава датата на закупуване на
инструмента.
Ако след проверка на неизправността стане ясно,
че тази неизправност е по вина на производителя,
то ще бъде извършен гаранционен ремонт.
В случай на неизправност, причинена от потребителя,
разходите за сервизиране на инструмента и ремонта
му са за сметка на потребителя.

Сроковете за извършване на ремонта, зависят
от сложността на отстраняване на причината
за дефекта и са определени от търговския
представител или сервизния център, който е приел
инструмента за ремонт.
Гаранционно обслужване не се предлага в
случаите, когато:
•• Инструментът е използван за цели, неописани в
упътването с инструкции;
•• Липса на:
•• Правилно попълнена гаранционна карта в
точки A, B, C, разписка, потвърждаваща датата
на закупуване и гаранционния период или друг
заменящ я документ;
•• Упътване с инструкции, етикети на инструмента
със сериен номер на производителя;
•• Естествено износване на механизми и сглобки,
имащи ограничен срок на работен капацитет;
•• Предварителна поддръжка и смяна на бързо
износващи се детайли (повече информация може
да бъде намерена в сервизните центрове на
CROWN, работещи във Вашата държава);
•• Претоварване
или
тежка
употреба,
последствията, от които са:
•• Едновременна повреда на една или повече
части и сглобки, функционално свързани в
система;
•• Изгаряне,
овъгляване,
стапяне
поради
прекалено високи вътрешни температури
на оборудването (нагревателни елементи,
превключватели, окабеляване, корпуси);
•• Механични повреди, наличие на чужди предмети
в уреда;
•• Разглобяване и ремонт, който не е бил предприет
от специалисти на CROWN.
Гаранцията не е валидна за консумативи и
аксесоари, които при износване се заменят.
В случай, че инструментът е използван с
промишлени цели, условията на гаранцията може
да бъдат оспорвани и намалени.
Дата

«___» __________ 20 ___

Подпис

_____________________

Български

Εγγύηση της CROWN
Η εγγύηση των εργαλείων CROWN παρέχεται ανάλογα
με τους νόμους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε
χώρας. Σε περίπτωση που η νομοθεσία δεν διευκρινίζει
όρους εγγύησης, αυτοί καθορίζονται από τον εμπορικό
αντιπρόσωπο που ασχολείται με την πώληση των
προϊόντων μας. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για
τους εμπορικούς αντιπροσώπους μας στην ιστοσελίδα
μας www.crown-tools.com.
Η περίοδος εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία
πώλησης του εργαλείου από την εμπορική εταιρεία
(βεβαίωση λήψης - σωστά συμπληρωμένο δελτίο
εγγύησης στα σημεία A, B, C καθώς και παρουσία της
απόδειξης ή του τιμολογίου).
Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για την εγγύηση
ούτε για το σέρβις μετά την πώληση, αν δεν εμφανίζεται
ως πωλητής του εργαλείου εντός της χώρας σας.

Παροχή εγγύησης
Για την παροχή της εγγύησης, είναι απαραίτητο
να επικοινωνήσετε με την εταιρεία από την οποία
αγοράσατε το εργαλείο ή με το πλησιέστερο
εξουσιοδοτημένο σέρβις που αναλαμβάνει επισκευές
εργαλείων CROWN.
Όταν πηγαίνετε το εργαλείο στο εξουσιοδοτημένο
σέρβις ή στο κατάστημα που το αγοράσατε, πρέπει
να παραδίδετε το εργαλείο σε καλή κατάσταση με
περιγραφή της βλάβης, στην αρχική του συσκευασία,
μαζί με το εγχειρίδιο οδηγιών, το βιβλιαράκι εγγύησης σέρβις καθώς και το δελτίο εγγύησης συμπληρωμένο
στα σημεία A, B, C, εσωκλείοντας και την απόδειξη ή
το τιμολόγιο που επιβεβαιώνει την ημερομηνία αγοράς
του εργαλείου.
Αν μετά τον έλεγχο για δυσλειτουργίες διαπιστωθεί
ότι η συγκεκριμένη δυσλειτουργία προκλήθηκε από
σφάλμα του κατασκευαστή, θα ισχύσει η εγγύηση.
Σε περίπτωση που η δυσλειτουργία προκλήθηκε
από σφάλμα του χρήστη, το κόστος των εργασιών
επιδιόρθωσης του εργαλείου επιβαρύνει το χρήστη.

Οι όροι διεξαγωγής των εργασιών εξαρτώνται από
την πολυπλοκότητα εξάλειψης της αιτίας της βλάβης,
και καθορίζονται από το εξουσιοδοτημένο σέρβις που
παρέλαβε το εργαλείο για επιδιόρθωση.
Η εγγύηση δεν καλύπτει τις εξής περιπτώσεις:
•• Χρήση του εργαλείου για σκοπό που δεν αναφέρεται
στο εγχειρίδιο οδηγιών;
•• Απουσία:
•• Σωστά συμπληρωμένου δελτίου εγγύησης στα
σημεία A, B, C, της απόδειξης αγοράς που βεβαιώνει
την ημερομηνία αγοράς και τη περίοδο εγγύησης ή
του τιμολογίου αγοράς;
•• Εγχειριδίου οδηγιών, ετικετών εργαλείου με τον
αριθμό σειράς του κατασκευαστή;
•• Φυσιολογική φθορά μηχανισμών και συγκροτημάτων
με περιορισμένη περίοδο ικανότητας λειτουργίας;
•• Προληπτική
συντήρηση
και
αντικατάσταση
εξαρτημάτων
ταχείας
φθοράς
(αναλυτικότερες
πληροφορίες μπορείτε να προμηθευτείτε από
τα εξουσιοδοτημένα σέρβις της CROWN που
δραστηριοποιούνται στη χώρα σας);
•• Υπερφόρτιση ή βαριά χρήση με τις εξής συνέπειες:
•• Ταυτόχρονη βλάβη ενός ή περισσότερων
εξαρτημάτων και συγκροτημάτων που είναι
λειτουργικά συνδεδεμένα με το σύστημα;
•• Καύση, απανθράκωση, τήξη λόγω υπερβολικά
υψηλής εσωτερικής θερμοκρασίας εξαρτημάτων
(θερμαντικά στοιχεία, διακόπτες, καλωδίωση,
περιβλήματα);
•• Μηχανικές ζημίες, παρουσία ξένων αντικειμένων
μέσα στη συσκευή;
•• Εργασίες αποσυναρμολόγησης και επισκευής που
δεν έχουν διεξαχθεί από ειδικούς της CROWN.
Η εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα ούτε αξεσουάρ
που παρέχονται εν μέρει μαζί με το εργαλείο.
Σε περίπτωση χρήσης του εργαλείου για βιομηχανικό
σκοπό, οι όροι της εγγύησης μπορεί να είναι
περιορισμένοι.
Ημερομηνία

«___» __________ 20 ___

Υπογραφή

_____________________

Ελληνικά

CROWN garantija
CROWN įrankiui suteikiamos garantinės sąlygos
priklauso nuo kiekvienoje šalyje galiojančių įstatymų ir kitų toje šalyje esamų ypatybių. Jei pagal įstatymus nenumatomas joks garantinio aptarnavimo
terminas, tuomet šį terminą nustatys prekybos atstovai parduodantys mūsų produktus. Informaciją apie
mūsų prekybos atstovus rasite mūsų tinklalapyje
www.crown-tools.com.
Garantinio laikotarpio pradžia visuomet yra diena,
kai įrankis buvo įsigytas per mūsų prekybos atstovų
tinklą (būtina išsaugoti pirkimą patvirtinančius
dokumentus - garantinį taloną tinkamai užpildytą
pozicijose A, B ir C, o taip pat turėti pirkimo čekį arba
atitinkantį dokumentą).
Gamintojas
nėra
atsakingas
už
garantinius
įsipareigojimus ir aptarnavimą jei įrankio pardavėjas
jūsų šalyje yra kita kompanija.

Garantinis aptarnavimas
Dėl garantinio aptarnavimo būtina susisiekti su įmone,
kuris jums pardavė įrankį, arba su artimiausiu klientų
aptarnavimo centru, kur remontuojami CROWN
įrankiai.
Įrankį pardavėjui arba į aptarnavimo centrą pristatyti
būtina originalioje pakuotėje, kartu su gedimo
aprašymu, su naudojimo instrukcijomis, garantiniu
talonu tinkamai užpildytu pozicijose A, B ir C, o taip pat
pirkimo čekį arba atitinkamą dokumentą, patvirtinantį
įrankio pirkimą ir nurodantį jo pirkimo datą.
Jei po gedimo patikrinimo išaiškės, kad gedimas
įvyko dėl gamintojo kaltės, bus suteikiamas garantinis
aptarnavimas.
Jei bus nustatyta, kad dėl gedimo kaltas įrankio
naudotojas, sąskaitą už remonto darbus privalės
apmokėti pats įrankio savininkas.

Darbų vykdymo terminas priklauso nuo gedimo
pašalinimo sudėtingumo ir nustatomas prekybos
atstovo arba aptarnavimo centro specialistų, kurie
priima įrankį remonto darbams.
Garantinis aptarnavimas neteikiamas šiais atvejais:
•• Jei įrankis naudojamas ne pagal paskirtį nurodytą
naudojimo instrukcijose;
•• Jei nėra:
•• Garantinio talono tinkamai užpildyto pozicijose
A, B ir C, įrankio pirkimą ir garantinį laikotarpį
patvirtinančio pirkimo čekio arba atitinkamas
dokumentas;
•• Naudojimo instrukcijų, indikacinio lipduko kartu su
gaminio serijiniu numeriu ant prietaiso;
•• Jei mechanizmai ir dalys per ribotą darbo laikotarpį
natūraliai nusidėvėjo;
•• Jei
keičiamos
ir
remontuojamos
greitai
besidėvinčios dalys (detalesnės informacijos rasite
jūsų šalyje veikiančiuose CROWN įrankių aptarnavimo
centruose);
•• Perkrova ir intensyvus įrankio naudojimas, kai
pasekmės yra šios:
•• Vienos ar kelių detalių ir mechanizmų,
funkcionaliai susijusių su sistema, gedimas vienu
metu;
•• Dalių sudegimas, apdegimas, išsilydimas dėl
aukštų vidinių temperatūrų (kaitinimo elementai,
jungikliai, laidai, korpusas);
•• Mechaniniai pažeidimai, pašaliniai objektai prietaiso
viduje;
•• Prietaiso išrinkimas ir remontas vykdytas ne
CROWN specialistų.
Garantija negalioja vartojimo reikmėms ir priedams,
kurie iš dalies įeina į tiekimo apimtį.
Naudojant prietaisą pramoniniais tikslais, garantinio
aptarnavimo terminas gali būti sumažintas.
Data

«___» __________ 20 ___

Parašas

_____________________

Lietuviškai

CROWN garanti koşulları
CROWN aletleri için garanti koşulları, her ülkenin
yasalarına ve kendine özgü şartlarına göre sağlanır.
Mevzuatın garanti servisi için gerekli şartları sağlamaması durumlarında,bu şartlar ürünlerimizin satışını yapan ticari temsilcimiz tarafından belirlenecektir. Ticari
temsilcilerimiz
hakkında
www.crown-tools.com
adresindeki sitemizden bilgi alabilirsiniz.
Garanti sürecinin başlangıcı ticaret şirketi ile aracılığı
ile satıldığı tarihtir (onay - A,B,C noktalarının doğru
olarak doldurulduğu garanti kuponu veya fatura
belgesidir).
Üretici eğer ülkenizin yer aldığı bölgede aletin satıcısı
olarak bulunmuyorsa, garanti ve satış sonrası hizmet
için sorumluluk kabul etmemektedir.

Garanti servisi
Garanti servisinin gerçekleşmesi için,size en yakın
CROWN aletlerinin yetkili teknik servisi ile İrtibat
kurmanız gerekir.
Alet servis merkezine getirildiğinde,aleti arıza
tanımlamasıyla beraber en saf haliyle,orijinal
ambalajıyla,kullanım kılavuzu ve garanti belgesiyle aletin satış tarihini gösteren A,B,C noktalarının doğru
olarak doldurulmuş garanti belgesi veya nihai satış
faturası - birlikte vermeniz gerekir.
Eğer arıza kontrolünden sonra mevcut arızanın
üreticiden kaynaklı olduğu tespit edilirse garanti servisi
sağlanacaktır.
Kullanıcı yüzünden meydana gelen arızalarda,
aletin tamirat işleri için ortaya çıkan servis masrafları
kullanıcıya aittir.

Arızanın onarımı şartları kusur sebebinin giderilmesinin
karmaşıklığına bağlı olup,aletin tamir işini kabul eden
yetkili teknik servis tarafından belirlenir.
Aşağıdaki durumlarda garanti servisi sağlanmaz:
•• Aletin kullanım kılavuzunda belirtilen koşullar
haricinde kullanılması;
•• Aşağıdakilerin eksikliği:
•• A,B,C noktalarında doğru olarak doldurulmuş
garanti belgesi veya nihai satış faturasının olmaması
durumu;
•• Kullanım kılavuzları,üreticinin seri numarasını da
içeren aletin üzerindeki etiketler;
•• Sınırlı bir süre çalışma kapasitesi olan
mekanizmaların ve montajların doğal aşınması;
•• Nleyici bakım ve hızlı aşınan parçaların değişimi
(daha ayrıntılı bilgi ülkenizdeki CROWN teknik servis
merkezlerinden edinilebilir);
•• Aşağıdaki gibi sonuçları olan aşırı yükleme veya
ağır kullanım:
•• Sisteme işlevsel olarak bağlı bir veya daha fazla
donanım parçasının aynı anda bozulması;
•• Donanımda aşırı dahili sıcaklıklardan kaynaklanan
yanma,kömürleşme,erime (ısıtma elamanları,şalterl
er,kablolar,yuvalar);
•• Mekanik hasarlar,cihazda yabancı nesnelerin var
olması;
•• CROWN uzmanları tarafından yapılmamış sökme
ve tamirat işleri,girişimleri.
Garanti kısmen kaynak kapsamına giren sarf
malzemeleri ve aksesuarları kapsamamktadır.
Aletin sanayi amaçlı kullanılması durumunda garanti
hizmeti şartları azaltılabilir.
Tarih

«___» __________ 20 ___

İmza

_____________________

Türkçe

CROWN гарантия
Для инструмента CROWN предусмотрена гарантия в соответствии с законами и специфическими
особенностями каждой страны. В случае, если законодательством не предусмотрены сроки гарантийного обслуживания, их устанавливает торговое
представительство, которое занимается реализацией нашей продукции. Информацию о торговых
представительствах Вы сможете найти на нашем
сайте www.crown-tools.com.
Началом гарантийного срока является дата продажи инструмента через торговую организацию (подтверждение - правильно заполненный гарантийный
талон в пунктах A, B, C, а также наличие товарного
чека или документа заменяющего его).
Производитель не берёт на себя ответственность
за гарантийное и после-гарантийное обслуживание, если он же не является продавцом инструмента на территории Вашей страны.

Гарантийное обслуживание
Для осуществления гарантийного обслуживания
необходимо обратиться в организацию, которая
продала Вам инструмент или ближайший сервисный центр, который осуществляет ремонт инструмента CROWN.
При сдаче инструмента в сервисный центр или торговую организацию Вам необходимо предоставить
инструмент в чистом виде с указанием дефекта, в
оригинальной упаковке, с инструкцией по эксплуатации и гарантийно-сервисной книжкой с заполненным гарантийным талоном в пунктах A, B, C, а также товарным чеком или документом, заменяющим
его, подтверждающим дату покупки инструмента.
Если после проверки неисправности будет установлено, что данная неисправность произошла по
вине производителя, будет произведено гарантийное обслуживание.
В случае, если неисправность произошла по вине
пользователя, стоимость услуг по ремонту инструмента перенимает на себя пользователь.

Сроки выполнения работ зависят от сложности
устранения причины дефекта и устанавливаются
торговым представительством или сервисным центром, который принял инструмент в ремонт.
Гарантийное обслуживание не производится в случаях:
•• использования инструмента в целях, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации;
•• отсутствия:
•• правильно заполненного гарантийного талона
в пунктах А, В, С, товарного чека подтверждающего дату покупки и срок гарантии или другого
документа заменяющего его;
•• инструкции по эксплуатации, наклейки на инструменте с серийным номером завода изготовителя;
•• естественного износа механизмов и узлов, имеющих ограниченный период работоспособности;
•• профилактики и замены быстроизнашиваемых
деталей (более подробную информацию можно получить в сервисных центрах CROWN, работающих
в Вашей стране);
•• перегрузки или интенсивного использования,
следствием которых являются:
•• одновременный выход из строя одного или более функционально связанных деталей и узлов;
•• сгорание, обугливание, оплавление под воздействием высокой внутренней температуры
деталей (нагревательные элементы, кнопки, провода, корпуса);
•• механических повреждений, наличия внутри инородных предметов;
•• вскрытия, а также ремонта, который был произведён не специалистами CROWN.
Гарантия не распространяется на расходные материалы и принадлежности, которые частично входят
в комплект поставки.
В случае использования инструмента в производственных целях сроки гарантийного обслуживания
могут быть сокращены.
Дата

«___» __________ 20 ___

Подпись

_____________________

Русский

CROWN гарантія
Для інструменту CROWN передбачена гарантія
відповідно до законів і специфічних особливостей
кожної країни. У випадку, якщо законодавством не
передбачені терміни гарантійного обслуговування,
їх встановлює торгове представництво, яке
займається реалізацією продукції. Інформацію
про торгові представництва Ви зможете знайти на
нашому сайті www.crown-tools.com.
Початком гарантійного терміну є дата продажу інструменту через торгову організацію (підтвердження - правильно заповнений гарантійний талон в
пунктах A, B, C, а також наявність товарного чека
або документа, що замінює його).
Виробник не бере на себе відповідальність за гарантійне і післягарантійне обслуговування, якщо він
же не є продавцем інструменту на території Вашої
країни.

Гарантійне обслуговування
Для здійснення гарантійного обслуговування необхідно звернутися в найближчий сервісний центр,
який здійснює ремонт інструменту CROWN або організацію, яка продала Вам інструмент.
При здачі інструменту в сервісний центр або торгову організацію Вам необхідно надати інструмент в
чистому вигляді з вказівкою дефекту, в оригінальній
упаковці, з інструкцією з експлуатації, і гарантійносервісною книжкою із заповненим гарантійним талоном в пунктах A, B, C, а також товарним чеком
або документом, що замінює його, підтверджуючим
дату покупки інструменту.
Якщо після перевірки несправності буде встановлено, що дана несправність сталася з вини виробника, буде проведено гарантійне обслуговування.
У випадку, якщо несправність сталася з вини користувача, вартість послуг з ремонту інструменту
переймає на себе користувач.
Терміни виконання робіт залежать від складності
усунення причини дефекту і встановлюються

торговим представництвом або сервісним центром,
який прийняв інструмент в ремонт.
Гарантійне обслуговування не проводиться у випадках:
•• використання інструменту в цілях, не передбачених інструкцією з експлуатації;
•• за відсутності:
•• правильно заповненого гарантійного талона в
пунктах А, В, C, товарного чека підтверджуючого
дату покупки і термін гарантії або іншого документа, що замінює його;
•• інструкції з експлуатації, наклейки на інструменті з серійним номером заводу-виробника;
•• природного зносу механізмів і вузлів, що мають
обмежений період працездатності;
•• профілактики і заміни швидкозношуваних деталей (докладнішу інформацію можна отримати в
сервісних центрах CROWN, що працюють у Вашій
країні);
•• перевантаження або інтенсивного використання,
наслідком яких є:
•• одночасний вихід з ладу однієї або більше
функціонально пов'язаних деталей і вузлів;
•• згорання, обвуглювання, оплавлення під
впливом високої внутрішньої температури деталей (нагрівальні елементи, кнопки, дроти, корпуси);
•• механічних пошкоджень, наявності усередині чужорідних предметів;
•• розбору, а також ремонту, який був проведений
не фахівцями CROWN.
Гарантія не розповсюджується на витратні матеріали і приладдя, яке частково входить в комплект
постачання.
У разі використання інструменту у виробничих цілях терміни гарантійного обслуговування можуть
бути скорочені.
Дата

«___» __________ 20 ___

Підпис

_____________________

Технологічна інструкція. Оцінка гарантійного ремонту інструменту.
Основні положення щодо гарантійного ремонту.
Загальні положення
Завод - виробник встановлює на електроінструмент
гарантійний термін, зазначений у гарантійному талоні, за умови правильної експлуатації та наявності
правильно оформленого паспорта та гарантійного
талона.
Для інструменту, який перебував у використанні,
завод - виробник рекомендує ретельну експертизу,
виключаючи гарантійний ремонт інструменту з дефектами, отриманими внаслідок:
•• Зовнішніх механічних пошкоджень (тріщини,
відколи, деформація корпусу, мережевого шнура, штепселя або деформацію інших елементів
конструкції);
•• Наявності всередині агрегату сторонніх предметів;
•• Наявності ознак самостійного ремонту;

•• Наявності змін конструкції виробу (модифікації);
•• Забруднення агрегату, як внутрішнє, так і зовнішнє, іржа тощо;
•• Неправильної або недбалої експлуатації, транспортування, зберігання, або є наслідком недотримання режиму електроживлення, стихійного
лиха, аварії тощо.
Гарантія не поширюється на акумулятори, зарядні пристрої, затискні пристрої (свердлильні патрони, цанги і т.п.), витратні матеріали (фільтра,
мастильні матеріали, ремені, ланцюги та шини
ланцюгових пилок, диски пильні і відрізні, ріжучі касети з волосінню і ножі тримерів, свердла,
бури що входять в комплектацію і т.п.), а також на
будь-які інші частини вироби, що мають природний обмежений термін служби (сальники, гумові
кільця, електричні щітки, втулки, втулки зубчастої
перфорації, шліфувальні платформи та тощо).
Умови гарантії не передбачають профілактику та

Украïнська

чистку агрегату, транспортні витрати не входять в
обсяг гарантійного обслуговування.
Ремонт, пов'язаний із заміною швидко-зношуваних деталей, таких як: заміна відпрацьованого

мастила, зношених ущільнюючих гумових кілець, втулок, сальників, вугільних щіток і т.д.,
не є гарантією і виконується за рахунок споживача.

1. Перевірка документів, що підтверджують гарантію
Документом, що надає право на проведення гарантійного ремонту, є гарантійний талон на виріб встановленого зразка з печаткою торгівельної

організації, дати продажу, заводського номера, а
також копії чека (або копії накладної) організації
продавця.

Визначення
(пошкодження, дефект)

Зауваження
(можливі причини)

1.1. Термін гарантійних зобов’язань вийшов.

Термін гарантії - 24 місяці з дати продажу. Гарантія на виріб подовжується ні
на час знаходження даного виробу в
гарантійному ремонті.

1.2. Гарантійний талон, копія чека або паспорт
не заповнений (відсутні: штамп торгівельної
організації, дата продажу, підпис продавця, на- Порушення умов гарантії.
йменування інструменту, заводський або серійний номер).

Гарантія
так / ні

ні

1.3. Відомості про інструмент, відмічені в паспорті або гарантійному талоні, не відповідають
дефекту електроінструменту.

Відсутність пошкодження, зміна серійного номера на інструменті або даних
в гарантійному талоні та копії чека (або ні
копії накладної). Порушення умов гарантії.

1.4. Гарантійний талон не відповідає заводському зразку.

Порушення умов гарантії.

ні

1.5. Гарантійний талон повністю або частково
не читається.

Недбале зберігання.

ні

1.6. Документ заповнений заднім числом (пізніше), може бути доведено.

Вписаний старий інструмент в новий
документ, документи заповнені різним
почерком або чорнилом і так далі.

ні

2. Визначення пошкодження за зовнішнім виглядом електроінструменту
Визначення
(пошкодження, дефект)

Зауваження
(можливі причини)

Гарантія
так / ні

2.1. Зовнішні пошкодження затискного пристрою, корпусу електроінструменту, додаткової
рукоятки, мережевого шнура, штепсельної вил- Неправильна експлуатація.
ки, гумових та пластикових пилозахисних елементів.

ні

2.2. Зігнутий шпиндель (биття шпинделя).

Удар по шпинделю.

ні

2.3. Продавлений вимикач.

Удар.

ні

2.4. Кнопка вимикача западає (зовнішніх пошкоджень немає).

Неякісне виготовлення.

так

2.5. Сильне забруднення вентиляційних вікон
всередині електроінструменту сторонніми предметами (пил, сторонні тіла, рідини), що могло
призвести до поломки інструменту.

Недбала експлуатація і недоліки догляду за електроприладами.

ні

Украïнська

2. Визначення пошкодження за зовнішнім виглядом електроінструменту
Визначення
(пошкодження, дефект)

Зауваження
(можливі причини)

Гарантія
так / ні

2.6. Іржа на дефектних частинах електроінструменту.

Неправильне зберігання, недолік догляду за електроприладами.

ні

2.7. Пошкодження від вогню (зовнішнє).

Контакт з відкритим полум'ям.

ні

2.8. Електроінструмент прийнятий в розібраноправо на розбирання інструму вигляді або раніше був розкритий поза офі- Порушено
менту під час гарантійного терміну.
ційним сервісним центром.

ні

2.9. Електроінструмент був раніше розкритий
поза сервісним центром (неправильна збірка, Гарантійний електроінструмент повизастосування нефірмових кілець ущільнювачів, нен обслуговуватися в сервіс-них ценсальників, нестандартних підшипників тощо), трах.
що могло б призвести до виходу з ладу електроінструменту.

ні

2.10. Стирання деталей з плином часу (вугільних щіток, сальників, кілець ущільнювачів, пило- Дані деталі зношуються під час експлузахисних втулок, зубчастих пасів тощо), редук- атації.
торного і підшипникового мастила.

ні

2.11. Зовнішні пошкодження інструменту.

Падіння, удар.

ні

2.12. Інструмент приймається в комплекті з приладдям, з якими стався його вихід з ладу. У разі
застосування змінного інструменту (оснащення):
•• затупленого або пошкодженого;
•• невідповідного, нестандартного.

Неправильний догляд, який призвів до
перевантаження або поломки. Перевищення потужності електроінструменту
(наслідок - перевантаження).

ні

2.13. Не читається зовсім або частково заводський номер електроінструменту.

Порушення правил експлуатації.

ні

2.14. Пломба на корпусі відсутня або не відповідає заводській, а також уповноваженої сервісної майстерні.

Спроба ремонту в неспеціалізованій
ремонтній майстерні.

ні

3. Пошкодження елементів електродвигуна
Визначення
(пошкодження, дефект)

Зауваження
(можливі причини)

3.1. Згорілі обмотки якоря і статора, рівномірна
зміна кольору обмоток (можливий вихід з ладу
вимикача):
•• перевантаження;
•• сильно забруднений вентилятор.

Порушення умов експлуатації (тривала
робота з перевантаженням, недостатнє
охолодження через забруднення інструменту).

Гарантія
так / ні

ні

3.2. Ротор згорів, котушки статора не змінили Короткозамкнений виток або замикання
колір або опір.
на корпусі якоря.

так

3.3. Сильне іскріння на колекторі ротора - наявність короткозамкненого витка (нерівномірне
забарвлення якоря).

Заводський брак.

так

3.4. Пробій електричної ізоляції шнура живлення, обмоток статора, якоря (1500 В).

Заводський брак.

так

3.5. Механічне порушення ізоляції якоря або Недбала експлуатація і недолік догляду
статора внаслідок забруднення або попадання за електроприладами.
сторонніх предметів.
Украïнська

ні

3. Пошкодження елементів електродвигуна
Визначення
(пошкодження, дефект)

Зауваження
(можливі причини)

3.6. Електричний пробій обмотки статора відносно пакету статора.

Заводський брак.

так

3.7. Розрив обмотки якоря з причини неякісного Заводський брак.
просочення.

так

3.8. Каркас статора і якір спаялися разом:
•• колектор та якір без первинних ушкоджень,
відносно нові;
•• знос колектора і якоря внаслідок загального
зносу щіток.

Гарантія
так / ні

Заводський брак.

так

Природний знос міді колектора.

ні

3.9. Знос колектора якоря внаслідок загального
зносу щіток.

Природний знос міді колектора.

ні

3.10. Стирання зубів валу якоря (мастило робоче), інших пошкоджень немає.

Заводський брак.

так

3.11. Природний знос зубів валу якоря і веденого зубчастого колеса (мастило не робоче або
відсутнє, метал якоря з синявою).

Недостатня кількість мастила, недолік
догляду за електроприладами.

ні

3.12. Пошкодження якоря, статора, корпусу електродвигуна, пов'язане з виходом з ладу підшипників якоря, внаслідок стирання з плином часу.

Недостатній догляд за інструментом.

ні

3.13. Пошкодження якоря, статора, корпусу
електродвигуна, пов'язане з виходом з ладу
підшипників якоря (редукторне мастило не
робоче).

Недостатній догляд за інструментом.

ні

3.14. Механічне пошкодження вугільних щіток
Падіння інструменту або удари. Недба(може призвести до виходу з ладу якоря і стато- ла
експлуатація.
ра), неправильний вибір щіток.

ні

3.15. Вугільні затискачі забруднені, щітко утримувач в порядку.

Недолік догляду.

ні

3.16. Стирання щіток з плином часу.

Витратний матеріал (заміна щіток проводиться за рахунок покупця).

ні

3.17. Пошкодження колектора внаслідок використання неоригінальних щіток.

Порушення умов експлуатації. Призводить до виходу з ладу якоря.

ні

3.18. Інструмент використовувався професійно і
в комерційних цілях.

Неможливо довести.

ні

4. Пошкодження перемикачів, регуляторів, електричних схем
Випадки виходу з ладу перемикачів, регуляторів, електричних схем відносяться до гарантій-

них випадків, за винятком випадків, наведених
нижче:

Визначення
(пошкодження, дефект)

Зауваження
(можливі причини)

4.1. Вихід з ладу перемикача, регулятора,
електричної схеми (спільно зі статором і якорем)
з причини перевантаження.

Неправильна експлуатація.

ні

4.2. Вихід з ладу перемикача (відсутність можливості регулювання плавності) через засмічення коліщатка перемикача сторонніми речовинами.

Недбала експлуатація і недостатній догляд за електроприладами.

ні

Украïнська

Гарантія
так / ні

4. Пошкодження перемикачів, регуляторів, електричних схем
Визначення
(пошкодження, дефект)

Зауваження
(можливі причини)

Гарантія
так / ні

4.3. Відсутність функції утримування клавіші
включення в положенні включено.

Механічний знос.

ні

4.4. Механічне пошкодження перемикача, регулятора електричної схеми.

Недбала експлуатація електроінструменту.

ні

5. Пошкодження елементів редукторів, передавальних механізмів
Визначення
(пошкодження, дефект)

Зауваження
(можливі причини)

5.1. Обламаний (не більше одного) зуб шестерні
(мастило робоче).

Неякісне виготовлення.

так

5.2. Природне
стирання
(мастило не робоче).

коліс

Недостатній догляд за електроприладами.

ні

5.3. Заклинювання поршня в циліндрі перфоратора (гумові деталі зношені, мастило не робоче).

Недостатній догляд за електроприладами.

ні

5.4. Вихід з ладу підшипників редуктора (мастило робоче).

Неякісне виготовлення.

так

5.5. Вихід з ладу підшипників редуктора (мастило не робоче, наявність сторонніх механічних
домішок).

Недостатній догляд за електроприладами.

ні

5.6. Пошкодження, що виникли з причини відсутності або розриву захисного кожуха, що
сприяло забрудненню механізму.

Недостатній догляд за електроприладами.

ні

5.7. Розрив або стирання зубчастого ременя.

Перевантаження
Деталь, що псується з плином часу.
Брак шківів.

ні
ні
так

•• З вини виробника.
•• З вини виробника.
•• Недостатня кількість мастила.

так
так
ні

зубчастих

5.8. Пошкодження редуктора через:
•• не герметичність;
•• недостатню кількість змащувала;
•• відсутність догляду.

Гарантія
так / ні

5.9. Продавлена кнопка фіксації диска (стопор Неправильна експлуатація. Надмірне
зусилля
при
закручуванні
гайок ні
шестерень).
фіксуючих диск.
5.10. Люфт шпинделя в шуруповертах і дрилях.

Стирання посадочних місць, або удар
по шпинделю (падіння інструменту).

ні

5.11. Природний знос посадочних місць кульок
внутрішнього циліндра для хвостовиків оснащення типу SDS +, вигнутий внутрішній циліндр.

Неправильна експлуатація (не використання змащувача), перевантаження.

ні

6. Пошкодження додаткового оснащення, змінного інструменту
Визначення
(пошкодження, дефект)

Зауваження
(можливі причини)

6.1. Пошкодження
липучих
платформ
шліфувальних машин (відсутність зчеплення).

Перевантаження.
Деталь, що псується з плином часу.

Украïнська

Гарантія
так / ні
ні

6. Пошкодження додаткового оснащення, змінного інструменту
Визначення
(пошкодження, дефект)

Зауваження
(можливі причини)

6.2. Псування гумових платформ шліфувальних
машин.

Деталь, що псується з плином часу.

ні

6.3. Вихід з ладу платформи віброшліфувальної
машини (підшипника в пластмасовому корпусі).

Перевантаження (пластмасовий корпус
є захистом від перевантаження даної
машини).

ні

6.4. Кулачок свердлильного патрона обламаний Неякісний затискний патрон.
(механічних пошкоджень немає).

Гарантія
так / ні

так

6.5. Пошкодження затискного патрона вгаслідок
забруднення пилом.

Робота без пиловідсмоктування, зношений (порваний) пилозахисний ковпачок або його відсутність.

ні

6.6. Злам підстави полотна, пилко утримувача.

Неякісне виготовлення.

так

6.7. Механічне пошкодження ножів рубанка.

Неправильна експлуатація.

ні

6.8. Пошкодження бура, свердел, різців, пік і т.п. На змінний інструмент гарантія не навідсутні механічні пошкодження на поверхні ме- дається.
талу.

ні

6.9. Знос
передач.

Витратний матеріал.

ні

Сторонні предмети в траві. Неправильна експлуатація.

ні

приводних

зірочок

6.10. Пошкодження волосіні.

ланцюгових

7. Випадки гарантії акумуляторного електроінструменту
Визначення
(пошкодження, дефект)

Зауваження
(можливі причини)

Гарантія
так / ні

7.1. Обламані або зношені зуби шестірні Перевантаження в режимі свердління.
планетарного механізму.
Недбала експлуатація.
7.2. Природний знос зубчастих коліс (мастило Недостатній догляд за електроприлане робоче).
дами.
7.3. Вихід з ладу підшипників редуктора (масти- Неякісне виготовлення.
ло робоче).
7.4. Вихід з ладу підшипників редуктора (масти- Недостатній догляд за електроприлало не робоче, наявність сторонніх механічних дами.
домішок).
7.5. Вихід з ладу вимикача (відсутність можли- Недбала експлуатація і недостатній довості регулювання плавності) через засмічення гляд за електроприладами.
сторонніми речовинами.
7.6. Вихід з ладу вимикача (відсутність можливос- Перевантаження в режимі свердління,
ті регулювання кількості обертів).
недбала експлуатація.

ні

7.7. Вихід з ладу акумулятора.

ні

Витратний комплектуючий матеріал.

Украïнська

ні
ні
так
ні
ні

CROWN кепілдігі
CROWN құралына берілетін кепілдік әр елдің
заңдары мен ерекше ережелеріне сай келеді.
Кепілдікті қызмет көрсету шарттары заңнамада
анықталмаған болса, оларды біздің өнімді
сататын сауда өкілі анықтайды. Сауда өкілдері
туралы ақпаратты біздің сайтта таба аласыз:
www.crown-tools.com.
Құралды сауда компаниясы арқылы сатылған
күн кепілдікті мерзімнің басталуы деп есептеледі
(растама кепілдікті купонында A, B, C бөлімдерін
дұрыс толтыру, сондай-ақ түбіртек немесе оның
орнына қолданылатын құжаттың бар болуы).
Өндірушінің ол еліңізде құралды сатушы ретінде
щықпаса, кепілдік және сатылғаннан кейін
көрсетілетін қызмет жайында жауапкершілігі жоқ.

Кепілдікті қызмет көрсету
Кепілдікті қызмет алу үшін құралды сатқан
компанияға немесе CROWN құралды жөндейтін ең
жақын қызмет орталығына хабарласыңыз.
Құралды қызмет орталығына немесе сауда
мекемесіне апарып бергенде, құралды таза
күйінде, ақаулық сиппатамасын қосып, өз
қорабында, пайдаланушы нұсқауы және A, B,
C бөлімдері толтырылған кепілдікті купоны бар
кепілдік қызмет кітапшасын,сондай-ақ құралды
сатып алған күнді растайтын түбіртек немесе
оның орнына қолданылатын құжатты алып келу
қажет.
Егер ақаулықты тексергеннен кейін ол ақаулықты
өндіруші жіберді деп анықталса, кепілдікті қызмет
көрсетіледі.
Ақаулық пайдаланушы кесірінен болса, құралды
жөндеу шығындарын пайдаланушы өтейді.
Жұмыс жасау шарттары ақаулықтың себебін жою
қиындылығына байланысты және оны сауда өкілі

немесе құралды жөндеуге алған қызмет орталығы
белгілейді.
Кепілдікті қызмет келесі жағдайларда көрсетілмейді:
•• құралды
пайдаланушы
нұсқаулығында
көрсетілмеген мақсаттармен қолдану;
•• келесі талаптардың жоқтығы:
•• A, B, C бөлімдері дұрыс толтырылған кепілдікті
купон, құралды сатып алған күнді және кепілдік
мерзімін растайтын түбіртек немесе оның орнына
қолданылатын құжат;
•• пайдаланушы
нұсқаулығы,
құралдағы
сериялық нөмірі бар өндірушінің заттаңбасы;
•• қызмет
көрсетудің
мерзімі
шектелген
механизмдер мен құрастырулардың табиғи тозуы;
•• тез тозатын бөлшектерге профилактикалық
қызмет көрсету және ауыстыру (көбірек ақпаратты
еліңізде жұмыс жасайтын CROWN қызмет
орталықтарында алуға болады);
•• төменде көрсетілген жағдайларға әкелетін
шамадан тыс немесе қарқынды қолдану:
•• жұйеге қызметті қосылған бір немесе одан
көп құрылғы бөлшектері мен тетіктердің кенет
бұзылуы;
•• құрылғының
шамадан
тыс
ішкі
темпертаурасынан пайда болатын өртену, күю,
еру (қыздыру элементтері, ажыратқыш, электр
сымдары, ұяшықтар);
•• механикалық бұзылу, құрылғы ішінде бөтен
заттардың пайда болуы;
•• CROWN сарапшылары жасамаған демонтаж
және жөндеу жұмыстары.
Кепілдік жабдықтар көлеміне жартылай жататын
жұмсау
материалдары
мен
жарақаттарға
тарамайды.
Құралды өнеркәсіпті мақсатпен пайдаланған кезде
кепілдікті қызмет көрсету шарттары шектелуі
мүмкін.
Күні

«___» __________ 20 ___

Қолы

_____________________

Қазақ тілі

