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FIGYELEM
A sérülések kockázatának csökkentése érdekében bárkinek, aki azt
a szerszámot összeszereli, javítja, karbantartja, azon alkatrészt
cserél vagy annak közelében dolgozik, el kell olvasnia és meg kell
értenie az ebben a dokumentumban leírtakat, a munka megkezdé-
se előtt.
NE DOBJA EL - ADJA ÁT A FELHASZNÁLÓNAK!
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Müszaki adatok
Termékadatok
Maximális üzemi nyomás 7.0 bar 

( psig)
Terhelés nélküli fordulatszám 350 ford./perc 

( rpm)
Tömeg 4.5 kg 

(9.9 lb)

Nyilatkozatok
Felelősség
A működési környezet számos tényezője befolyásolhatja a
meghúzási műveletet, ezért az eredmények jóváhagyására le-
het szükség. A vonatkozó standardoknak és/vagy szabályozá-
soknak való megfelelőség érdekében ezennel szükségessé
tesszük a telepítési nyomaték és forgási irány ellenőrzését és
jóváhagyását arra az esetre, ha a meghúzási eredményt bár-
milyen külső esemény befolyásolhatja. Examples of such
events include but are not limited to:

• a már előzetesen telepített szerszámgép
• alkatrész-egységek, csavarok, fejes-csavar egységek,

eszközök, szoftver, konfiguráció vagy környezet meg-
változása

• levegő- vagy elektromos csatlakozók megváltozása
• ergonómiai, feldolgozási, minőségi folyamatok vagy

gyakorlatok megváltozása
• a kezelő megváltoztatása
• bármilyen más változás, amely befolyásolja a meghúzási

folyamat eredményét
Az ellenőrzésnek a következő feltételeknek kell megfelelnie:

• Ellenőrizni kell, hogy a csatlakozók állapota nem válto-
zott a befolyásoló események következtében.

• Az ellenőrzést az első telepítés, karbantartás vagy javítás
előtt kell elvégezni.

• Az ellenőrzést minden egyes műszakban - vagy azonos
rendszerességgel - el kell végezni.

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Mi, a(z) Atlas Copco Industrial Technique AB, S-105 23
STOCKHOLM SWEDEN, teljes felelősséggel kijelentjük,
hogy a termék (a típust és termékszámot lásd az első oldalon)
megfelel a következő direktívá(k)nak: 
2006/42/EC
Alkalmazott harmonizált szabványok:
ISO 11148-6
A hatóságok kérhetik a vonatkozó műszaki információkat:
Product Compliance Manager, Atlas Copco Industrial Tech-
nique AB, S-105 23 Stockholm Sweden
Stockholm, 11 June 2018
Carl von Schantz, Managing Director

A kiadó aláírása 

Nyilatkozat zaj- és rezgéskibocsátásról
• Hangnyomásszint80 dB(A), bizonytalanság 3 dB(A), a

ISO15744 előírásnak megfelelően.
• Hangerőszint dB(A), bizonytalanság 3 dB(A), aI-

SO15744 előírásainak megfelelően.
• Vibráció teljes értéke <2.5 m/s2, bizonytalanság , a

ISO28927-2 előírásainak megfelelően.
Ezen kinyilatkoztatott értékeket laboratóriumi típusvizsgálat-
tal nyertük a megjelölt szabványokkal összhangban, és ezen
értékek alkalmasak az összehasonlításra az egyéb olyan szer-
számok kinyilatkoztatott értékeivel, amelyeket ugyanazon
szabványok szerint vizsgáltak. Ezen kinyilatkoztatott értékek
nem alkalmasak kockázatfelmérések céljaira, az egyedi mun-
kahelyeken mért értékek magasabbak lehetnek. A tényleges
terhelési értékek és az adott használót érő sérülési kockázat
egyedi mértékű, és függ attól, hogy a használó hogyan dolgo-
zik, továbbá függ a munkadarabtól, a munkaállomás tervezé-
sétől, valamint az igénybevételnek való kitettség időtartamá-
tól és a használó fizikai állapotától.
A Atlas Copco Industrial Technique AB nem vállal fele-
lősséget a névleges értékek figyelembe vételéért a valós ki-
tettségi értékekkel szemben olyan egyedi munkahelyi szituá-
ciókra vonatkozóan, amelyeknek feltételeit nem áll módunk-
ban befolyásolni.
Ez a szerszámgép - ha használatát nem megfelelően ütemezik
- kéz-kar vibrációs (HAVS) szindrómát okozhat. A kéziszer-
számok által okozott rezgésekre vonatkozó EU útmutató a
http://www.pneurop.eu/index.php helyen, a 'Tools' (Eszkö-
zök), majd 'Legislation' (Törvények) menüpont választásával
érhető el.
Egészségfelmérési programot ajánlunk az olyan korai tünetek
felismerésére, amelyek kapcsolatban állhatnak a rezgési ter-
heléssel, hogy az eljárásokat módosítani lehessen a helyzet
további romlásának megakadályozására.

A berendezést rögzítési eljárásokhoz terveztük: 
A megadott zajkibocsátási szint a gépgyártó tájékoztatá-
sára szolgál. A teljes gépberendezés zaj- és rezgéskibo-
csátási adatait keresse a gép használati útmutatójában.

Információ a REACH-rendelet 33. cikke
kapcsán
A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezé-
séről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet (RE-
ACH) többek között az ellátási láncban történő információ-
közlésre vonatkozó követelményeket ír elő. Az információ-
közlési követelmény többek között a különösen veszélyes
anyagokat tartalmazó termékekre irányul (a „Jelöltlista”).
2018. június 27-én az ólom (CAS-szám: 7439-92-1) is felke-
rült a jelöltlistára.

http://www.pneurop.eu/index.php
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A fentiekkel összhangban ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a
termékben bizonyos mechanikus részegységek ólmot tartal-
mazhatnak. Ez megfelel az anyagok korlátozására vonatkozó
jelenlegi jogszabályoknak, és az RoHS irányelv (2011/65/
EU) jogszerű kivételein alapul. Az ólom normál használat fo-
lyamán nem szivárog és nem képződik a termékből, és az
ólom koncentrációja a teljes termékben jóval a vonatkozó ha-
tárérték alatt van. Kérjük, hogy a termék élettartamának vé-
gén vegye figyelembe az ólom ártalmatlanítására vonatkozó
helyi előírásokat.

Biztonság
FIGYELEM Anyagi sérülés vagy súlyos sérülés koc-
kázata
A szerszám használata előtt bizonyosodjon meg, hogy
elolvasta, megértette és betartja az összes biztonsági uta-
sítást. Az utasítások figyelmen kívül hagyása elektromos
áramütést, tűzveszélyt, anyagi károkat és/vagy súlyos
személyi sérülést okozhat.

► Olvassa el az összes, a rendszer különböző részeihez
tartozó biztonsági információt.

► Olvassa el az összes termék útmutatót a rendszer kü-
lönböző részeinek beszereléséhez, működtetéséhez
és karbantartásához.

► Olvassa el az összes, a rendszerre és részeire vonat-
kozó helyi biztonsági előírásokat.

► Őrizze meg az összes biztonsági információt és uta-
sítást jövőbeni hivatkozásként.

Használatra vonatkozó nyilatkozat
Ezt a terméket menetes csavarok fába, fémbe vagy műanyag-
ba való beszereléséhez és eltávolításához tervezték.
A berendezés bármilyen más célú használata tilos. Kizárólag
professzionális felhasználásra.

FIGYELEM Sérülésveszély
► Ha a nyomaték nagyobb, mint 50 Nm, nyomatékru-

dat kell használni.
A csuklórúd elnyeli az elektromos szerszámgépek
reakciós nyomatékát.

Termékspecifikus utasítások
Figyelem / fontos

• A gép használata előtt ellenőrizze a forgás irányát.
• A termék használata előtt ellenőrizze a tengely kiengedé-

sét.
• Ellenőrizze, hogy a tápcsatlakozó megfelelően meg van

húzva. Ha szükséges cserélje ki a rögzítőcsapot vagy zá-
rócsapot.

• Ha felfogatóbilincset használ, vigyázzon arra, hogy az
legyen jó állapotban és megfelelően rögzítve.

Általános utasítások
A gépek torziós csuklórúd nélküli használatánál a kezelőnek
fokozottan ügyelnie kell az összenyomás miatt fennálló sérü-
lésveszélyre. Biztonsági óvintézkedés – a szerszámgép hasz-
nálatát kizárólag olyan személynek engedélyezze, aki ismeri
annak működését különböző körülmények között. A szer-
számgépet kizárólag a társított torziós rúddal szabad használ-
ni, melyet a szóban forgó csavaros csatlakozóhoz kell erősí-
teni.

FIGYELEM Zúzódásveszély

Ellenőrizze a szerszám forgási irányát, mielőtt elindíta-
ná! A szerszámgép hirtelen elindulása a nem várt forgási
irányban súlyos személyi sérülést és a tulajdon károso-
dását okozhatja.

► Mielőtt a szerszámgépet elindítaná, ellenőrizze a
szerszámgép forgási irányának beállítását.

► Tartsa távol kezeit a torziós rúdtól amikor a szer-
számgép használatban van.

Általános biztonsági utasítások
A sérülések kockázatának csökkentése érdekében bárkinek,
aki azt a szerszámot összeszereli, javítja, karbantartja, azon
alkatrészt cserél vagy annak közelében dolgozik, el kell ol-
vasnia és meg kell értenie az ebben a dokumentumban leírta-
kat, a munka megkezdése előtt.
Célunk, hogy olyan eszközöket gyártsunk, melyekkel bizton-
ságosan és hatékonyan lehet dolgozni. Ehhez és bármely
szerszámhoz a legfontosabb biztonsági eszköz ÖN. Az Ön
körültekintő magatartása és józan ítélőképessége a legjobb
védelem sérülés ellen. Minden lehetséges veszélyt nem lehet
itt felsorolni, de megpróbáltuk a legfontosabbakat kiemelni.

• E szerszámgépet csak képzett és gyakorlott kezelők tele-
píthetik, állíthatják be vagy használhatják.

• Ezt a szerszámot semmilyen módon sem szabad megvál-
toztatni.

• Ne használja a szerszámot, ha sérült.
• Ha a névleges fordulatszámot és a működési nyomást

tartalmazó, vagy a figyelmeztető címkék valamelyike
nem olvasható, vagy leválik a szerszámról, azonnal cse-
rélje ki.
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További biztonsági információkat talál:
• Olvassa el az eszközhöz mellékelt további doku-

mentumokat és információkat.
• Az Ön munkáltatójához, a szakszervezethez és/vagy

szakmai egyesülethez.
• Tanulmányozza a \"Pneumatikus hordozható kézi-

szerszámok biztonsági előírásai\" című kiadványt
(ANSI B186.1), amely a nyomtatás idején a globális
műszaki dokumentumok webhelyéről tölthető le a
http://global.ihs.com/ címről, vagy hívja a 1 800 854
7l79-es telefonszámot. http://ansi.org/

• További szakmai egészségügyi és biztonsági infor-
mációk a következő weboldalakon találhatók: http://
www.osha.gov (USA)https://osha.europa.eu/ (Euró-
pa)

Levegőellátó rendszerrel és csatlakozásokkal kapcsolatos
veszélyek

• A nyomás alatt lévő levegő súlyos sérüléseket okozhat.
• Ha a szerszám nincs használatban zárja el a levegő-ada-

golást, ürítse ki a tömlőt és válassza le az eszközt a leve-
gő-vezetékről bármilyen termék-beállítási művelet előtt,
mint például tartozékok cseréje vagy javítások.

• Soha ne irányítsa a levegőt önmaga vagy más személyek
felé

• A nyomás alatt lévő lengő tömlők komoly sérüléseket
okozhatnak. Mindig ellenőrizze, hogy a tömlők és csatla-
kozások ne legyenek hibásak vagy meglazulva.

• A szerszámon ne használjon gyors kioldású csatlakozó-
kat. Vegye figyelembe a helyes összeállításra vonatkozó
utasításokat.

• Amennyiben általános szorítófogókat használ, rögzítő-
szegeket kell felszerelni.

• Ne haladja meg a 6,3 bar / 90 psi értékű - vagy a táblán
feltüntetett - maximális levegőnyomást.

Áthurkolódás-veszély
• Tartsa be a forgó meghajtástól a védőtávolságot! Laza

ruházat, kesztyűk, ékszerek, nyaklánc vagy hajdísz vise-
lése esetén fulladásveszély állhat be, vagy a szerszám
becsípheti a hajat és a bőrt.

• A forgó részek becsíphetik a kesztyűket, ami az ujjak sú-
lyos sérülését, akár törését is okozhatja.

• A forgó fejek foglalata és a forgórész bővítmények
könnyen becsíphetik a gumibevonatú vagy fém megerő-
sítésű kesztyűket.

• Ne viseljen bő vagy levágott ujjú kesztyűt.
• Soha ne a fejet, a foglalatot vagy a bővítményt tartsa.

Kilökődésveszély
• Mindig viseljen ütésálló szem- és arcvédőt az eszköz

használata közben, illetve a működő eszköz közelében,
valamint javítás, karbantartás vagy alkatrészcsere köz-
ben.

• Ügyeljen, hogy az eszköz környezetében mindenki visel-
jen ütésálló szem- és arcvédőt. Ügyeljen rá, hogy a kö-
zelben tartózkodók mindnyájan viseljenek ütésálló szem-
és arcvédőt!

• Az alulhúzott vagy túlhúzott kötőelemek súlyos sérülést
okozhatnak, mivel törhetnek, kilazulhatnak és leválhat-
nak. A lelazult szerelvények nagy sebességgel lerepül-
hetnek. Az előírt nyomatékú csatlakozódarabok nyoma-
tékát nyomatékmérővel kell ellenőrizni.
MEGJEGYZÉS Az úgynevezett \"kattanós\" nyomaték-
kulcsokkal nem lehet megállapítani egy esetleges túlhú-
zást, ami veszélyes lehet.

• Ne használjon kéziszerszámokhoz való foglalatokat.
Csak jó állapotú, szerszámgépekhez vagy ütőszerszá-
mokhoz való foglalatokat szabad használni.

• Rögzítse biztonságosan a munkadarabot.
Használat közbeni veszélyek

• Válassza le a levegőellátást a csavarbehajtó hegy vagy a
befogópersely kezelése, a tengelykapcsoló állítása vagy
a szerszám leszerelése előtt.

• A kezelőnek és a karbantartónak képesnek kell lennie a
szerszám kezelésére, tekintetbe véve annak méreteit, sú-
lyát és teljesítményét.

• Tartsa a berendezést megfelelően:készüljön fel a normál
és hirtelen mozdulatok kezelésére – mindkét kezét tartsa
szabadon.

• A kuplungbeállítás után azonnal ellenőrizni kell, hogy
jól működik-e.

• Ne használja csökkentett levegőnyomással vagy kopott
állapotban: előfordulhat, hogy a tengelykapcsoló meghi-
básodik és a szerszám markolata hirtelen elfordul.

• A szerszám markolatát mindig erősen kell fogni, ellen-
tartva a forgórész forgási irányával ellenkező irányban,
ezáltal csökkentve a végső meghúzás vagy a meglazítás
hirtelen nyomatékreakciójának hatását.

• Ha lehetséges használjon egy felfüggesztő kart, hogy
csökkentse a visszaható nyomatékot. Ha a felfüggesztő
kar használata nem lehetséges, javasolt oldalsó markola-
tokat alkalmazni az egyenes házú és pisztolyfogantyús
szerszámoknál; sarok-csavarbehajtó gépeknél visszaha-
tás elleni rudak alkalmazandók. Minden esetben javasolt
alkalmazni valamilyen nyomatékcsökkentő módszert, ha
a visszaható nyomaték egyenes házú szerszámoknál 4
Nm-nél (3 lbf.ft), pisztolyfogantyús szerszámoknál 10
Nm-nél (7.5 lbf.ft) vagy sarok-csavarbehajtó gépeknél
60 Nm-nél (44 lbf.ft) nagyobb.

• A villáskulcsos csavaranya-behajtók az ujjakat könnyen
megsérthetik.

• Nem szabad túl szűk helyen használni: vigyázni kell a
szerszám és a munkadarab közé kerülő kéz sérülésére,
különösen kihajtás közben.

Ismétlődő mozgással kapcsolatos veszélyek
• Amikor az elektromos szerszámgéppel végez munkát, a

gépkezelő kényelmetlenséget érezhet karjában, kezén,
vállain, nyakán, vagy teste egyéb részein.

• Munka közben lehetőleg kényelmes pozíciót vegyen fel,
biztos lábtartással, elkerülve a kényelmetlen vagy nem
egyensúlyban lévő testhelyzetet. A hosszabb munkák
közben változtasson testtartásán, mert így kevésbé fárad.
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• Ne hagyja figyelmen kívül a különböző tüneteket, példá-
ul a visszatérő kényelmetlenség érzetet, fájdalmat, lükte-
tő fájdalmat, sajgó fájdalmat, zsibbadást. Ilyen tünetek
esetén állítsa le a gépet, jelentse munkáltatójának és for-
duljon orvoshoz.

Zaj és vibrációval kapcsolatos veszélyek
• A nagy zajszint tartós halláskárosodást vagy egyéb prob-

lémákat, például fülzúgást okozhat. Használjon zajvédel-
mi eszközöket a munkáltató előírásai, illetve a munka-
egészségügyi vagy munkabiztonsági előírások szerint.

• A rezgéseknek való kitettség károsíthatja az idegeket és
legyengítheti a vér áramlását a kezekhez és karokhoz.
Viseljen meleg ruházatot és kezeit tartsa melegen és szá-
razon. Hagyja abba a szerszám használatát és forduljon
orvoshoz, ha zsibbadás, viszketés, fájdalom vagy a bőr
elfehéredése lép fel.

• Munka közben a szerszámgépet biztonságosan és szoro-
san fogja, de ne szorítsa meg túlságosan, mert ilyenkor a
markolási erő nagyobb. Ha lehetséges használjon egy
felfüggesztő kart vagy szereljen fel egy oldalsó fogót.

• A zaj és vibráció szükségtelen növekedésének megelőzé-
se érdekében:

• A szerszámot és annak tartozékait, fogyóeszközeit a
használati útmutatónak megfelelően üzemeltesse, tartsa
karban, válassza ki és cserélje;

• Ne használjon kopott vagy rosszul illeszkedő csavarbe-
hajtó hegyet vagy a befogóperselyt vagy hosszabbítást.

Munkavégzési óvintézkedések
• A megcsúszás, megbotlás és elesés a súlyos sérülés vagy

halál fő oka. Ügyeljen a közlekedő és munkaterületeken
levő felesleges tömlőszakaszokra!

• Ne lélegezze be a port és érintse meg a munkafolyamat-
ból származó olyan törmeléket, amely káros lehet egész-
ségére (például, rák, születési rendellenességek, asztma
és/vagy bőrgyulladás) Ha olyan anyagokkal dolgozik,
amelyek légi úton terjedő részecskéket eredményeznek,
használjon porelszívást, pld. helyi porelszívó berende-
zést és viseljen légzőkészüléket.

• A szerszámgéppel végzett csiszolás, vágás, simítás, fúrás
vagy más építkezési tevékenységek során keletkező por
olyan kémiai anyagokat tartalmaz, melyeket a Kalifornia
állam hatóságai a rákkeltő, születési rendellenességeket
vagy más szaporodási ártalmakat okozó anyagok közé
soroltak. Ilyen kémiai anyagokra például a következők:

• Ólom az ólomtartalmú festékekből
• Kristályos szilíciumdioxid téglából, cementből és

más építőanyagokból
• A gumi kémiai kezeléséből származó arzén és króm

Az ilyen kockázatoknak való kitettség attól függően vál-
tozik, hogy milyen gyakran végez ilyen típusú munkát.
A vegyi anyagoknak való kitettség kockázatának csök-
kentése érdekében: dolgozzon jól szellőztetett környezet-
ben és használjon jóváhagyott biztonsági védőkészüléke-
ket, mint például kifejezetten a mikroszkopikus részecs-
kék szűrésére kidolgozott porvédő maszkok.

• Ismeretlen környezetben óvatosan mozogjon. Legyen tu-
datában a munkavégzés során keletkező potenciális ve-
szélyeknek! Ez a szerszám nem rendelkezik elektromos
áramforrásokkal történő érintkezéshez elektromos szige-
teléssel.

• Ezt a szerszámot na használja potenciálisan robbanékony
környezetben.

NE DOBJA EL - ADJA ÁT A FELHASZNÁLÓNAK!

Jelölések és öntapadó matricák
A gép jelölésekkel és matricákkal van ellátva, melyek fontos
információkat tartalmaznak a személyi biztonságra és a ter-
mék karbantartására vonatkozóan. A jelölések és matricák
mindig jól olvashatók legyenek. Új jelek és matricák a tarta-
lék alkatrészek listájáról rendelhetők.

Hasznos információk
Weboldal
Jelentkezzen be itt: Atlas Copco: www.atlascopco.com.
A termékeinkre, tartozékainkra, pótalkatrészeinkre és közzé-
tett anyagainkra vonatkozó tudnivalókat találhat a webhe-
lyünkön.

Származási ország
Kérjük, tájékozódjon a termékcímkén feltüntetett informáci-
ókból.

Jótállás
• A termék jótállása a termék első használatba helyezésé-

től számított 12 hónap után jár le, de a termék szállításá-
tól számítva legfeljebb 13 hónapig érvényes.

• A jótállás alá nem tartozik az alkatrészek normál elhasz-
nálódása.

• Az adott időtartamra (amely időtartamban, működési
órában vagy egyéb formában van megadva) tipiku-
san jellemző standard szerszám-karbantartási műve-
letek között alaktrészcserét vagy egyéb beállítást/
nagyjavítást igénylő állapot a rendes kopás és el-
használódás.

• A termék jótállása a helyes használaton, karbantartáson,
valamint a szerszámgép és alkatrészei javításán alapul.

• A nem megfelelő karbantartás, vagy - a Jóváhagyott
szervizpartnerektől eltérő - harmadik fél által végzett
karbantartás miatt fellépő meghibásodásra a jótállási pe-
riódusban a Atlas Copco jótállás nem vonatkozik.

• A szerszámgép alkatrészeinek károsodása vagy tönkre-
menetele elkerülése érdekében a szerszámgépet a java-
solt karbantartási ütemterv szerint szervizelje, pontosan
betartva az utasításokat.

http://www.atlascopco.com


LMP61HR700-25 Biztonsági előírások

© Atlas Copco Industrial Technique AB - 9836 4278 34 7

• A jótállási munkákat kizárólag Jóváhagyott szervizpart-
ner végezheti, Atlas Copco javítóműhelyben.

A Atlas Copco kiterjesztett jótállást és magas szintű megelő-
ző karbantartást is kínál ToolCover szerződéseken keresztül.
További információkért forduljon a helyi értékesítési képvi-
selethez.
Elektromotorok esetében:

• A jótállás csak akkor érvényes, ha az elektromotort nem
nyitották ki.

ServAid
A ServAid hardver és szoftver termékek alábbi műszaki in-
formációit tartalmazó portál:
- Biztonsági információ, nyilatkozatokkal, szabványokkal és
irányelvekkel
- Műszaki adatok
- Beszerelési-, üzemelési- és szervizútmutatókat
- Cserealkatrész listák
- Tartozékok
A ServAid folyamatosan frissül, elérhetősége:
https://servaid.atlascopco.com
További információért forduljon a helyi Atlas Copco képvi-
selőhöz.

Biztonsági adatlapok MSDS/SDS
A biztonsági adatlapok az Atlas Copco által értékesített vegyi
termékek leírását tartalmazzák.
További információért, lásd a következő weboldalt:
www.atlascopco.com/sds

Termékbiztonsági videó csavarbehajtóhoz
Tudjon meg többet az Atlas Copco csavarbehajtókról és a
biztonságos működéshez szükséges elvégzendő műveletek-
ről. Kattintson a hivatkozásra vagy szkennelje be a videó
alatt található QR kódot:
https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw

https://servaid.atlascopco.com
http://www.atlascopco.com/
https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw


Eredeti utasítások fordítása

Atlas Copco Industrial
Technique AB
SE-10523 STOCKHOLM
Svédország
Telefon: +46 8 743 95 00
Telefax: +46 8 644 90 45
www.atlascopco.com

© Copyright 2019, Atlas Copco Industrial Technique AB. Minden jog fenntartva. A
tartalom vagy annak bármely részének jogosulatlan használata vagy másolása
tilos. Ez különösképpen vonatkozik a védjegyekre, a modellek megnevezéseire,
az alkatrészszámokra és a rajzokra. Kizárólag engedélyezett alkatrészeket
használjon. A nem engedélyezett alkatrészek használatából eredő bármilyen
meghibásodásra vagy károsodásra a Jótállás és Termékfelelősség feltételei nem
vonatkoznak.

A természet és az állatvilág iránti tiszteletből műszaki tartalmú
nyomtatványainkhoz környezetbarát papírt használunk.
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