Návod na použitie, záručné vyhlásenie a servis
Vážený zákazník,
aby Vám Váš prístroj slúžil čo najlepšie, pozorne si pred jeho prvým uvedením do prevádzky prečítajte celý návod na použitie.
Tento prístroj bol riadne preskúšaný. Predávajúci vám poskytuje záručnú dobu v trvaní 2 rokov od dátumu jeho zakúpenia.
Výrobky predávané na komerčné použitie majú záručnú dobu len 1 rok. V tejto dobe odstránime bezplatne všetky poruchy a
nedostatky, ktoré podstatne obmedzujú jeho funkciu a ktoré preukázateľne vznikli vadou materiálu alebo nedostatkom pri
výrobe. Poruchy odstránime podľa nášho uváženia opravou alebo výmenou závadnej časti prístroja. Záruka sa nevzťahuje na
poruchy spôsobené nedodržaním návodu na použitie, nesprávnym zapojením, neprimeraným zaobchádzaním, nesprávnym
skladovaním, normálnym opotrebovaním a na nedostatky, ktoré sú pre vlastnú funkciu prístroja nepodstatné a vznikli napríklad
na krehkých dieloch prístroja, napr. ľahko rozbitné diely zo skla, umelých hmôt a žiarovky. Záruka stráca platnosť zásahom do
prístroja inou osobou, ako osobou nami poverenou servisom. Ak sa vyskytne na Vašom prístroji porucha, zašlite alebo
odovzdajte prístroj v balení s kompletným príslušenstvom, odstráňte prevádzkové kvapaliny (olej, benzín) a prístroj
vyčistite, s uvedením Vašej adresy a tel. čísla a popisom poruchy na adresu servisu.
Oprava v záručnej dobe Vám bude vykonaná bezplatne iba vtedy, ak priložíte k prístroju doklad o zakúpení prístroja
(pokladničný blok, faktúra) a toto záručné vyhlásenie, kde sú servisné poznámky. Pri nákupe náhradných dielov, ako
aj každej žiadosti o záručnú opravu, musíte uviesť číslo modelu, rok a sériové číslo. Nájdete ho na CE štítku
umiestnenom na stroji!
Nárok na záruku zaniká, ak je porucha spôsobená:
o mechanickým poškodením (vrátane poškodenia v priebehu prepravy),
o nešetrným a nesprávnym používaním v nesúlade s návodom, nepozornosťou, znečistením a zanedbanou údržbou,
nesprávnym skladovaním,
o vonkajšou udalosťou (prepätie v sieti, živelná pohroma a pod.),
o pripojením výrobku na iné sieťové napätie, aké je preň určené,
o pri nepredložení originálneho dokladu o zakúpení
o -pokiaľ naštartujete motor bez pridania oleja, poškodí sa a nebude ho možné opraviť, a preto sa naň nebude
vzťahovať záruka
Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené:
o -nedostatočným servisom a údržbou,
o -vystavením neobvyklým externým podmienkam,
o -poškodením oplechovania, madla, rukoväte, ovládacích prvkov atď.,
o -použitím nesprávneho typu oleja, benzínu alebo iných kvapalín, ktoré nie sú v používateľskej príručke
odporúčané.
o -zlým alebo znečisteným benzínom, ktorý zapríčinil kontamináciu palivového systému,
o -použitím neoriginálnych dielov.
Nárok zaniká takisto v prípade, keď ktokoľvek vykonal modifikácie alebo úpravy na rozšírenie funkcií výrobku oproti
zakúpenému vyhotoveniu alebo kvôli možnosti jeho prevádzkovania v inej krajine, ako pre ktorú bol navrhnutý. Nárok
nebude uznaný na časti, podliehajúce bežnému opotrebeniu, ktoré je v priebehu prevádzky nutné meniť kvôli správnej
funkcii výrobku. Opotrebiteľné diely, na ktoré sa NEVZŤAHUJE záruka dlhšia ako 12 mesiacov: nože, káble, remene,
spínače, membrány/tesnenia, zapaľovacie sviečky, motorové kvapaliny (olej, benzín), štartovacie káble, filtre..
Texas odporúča používať bezolovnatý benzín 98/100 (tiež nazývaný E5) na všetky naše benzínové motory – 2-taktné
aj 4-taktné, aj keď prevádzkové pokyny uvádzajú bezolovnatý 95 benzín.
Pri dlho dobejšom uskladnení, odporúčame vyčerpať benzín.
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