УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА НА СЕРВИЗНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ПО
ГАРАНЦИОНЕН И СЛЕДГАРАНЦИОНЕН РЕМОНТ НА
ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ

Правилно оформени документи
Преди приемането
на повреден електрически
инструмент за ремонт, специалист или администраторът
на сервизния център проверява наличието на неговия
паспорт, гаранционна карта и касова бележка на
търговската организация, потвърждаващи покупката му.
В гаранционния талон трябва да бъдат посочени:
дата на продажбата;
печат на търговската организация;
подпис на продавача;
подпис на купувача, потвърждаващ приемането на
гаранцционните условия.
Сервизният център има право да откаже
гаранционния ремонт в случай, че:
собственика на повредения електроинструмент не
представи гаранционен талон c касова бележка или
фактура;
гаранционния талон не съответства на приетия образец;
гаранционния талон не е попълнен или е попълнен
неправилно;

е изтекъл гаранционния срок, изчислен от датата на
продажба.
Ако всички документи са в ред, представител на
сервизния център ще извърши външна проверка на
повредения електроинструмент.

Определение на повреди по външния вид
Следите от силно замърсяване, отваряне или външно
въздействие от всякакъв тип могат да доведат до отказ от
гаранционен ремонт. Следователно, преди да посетите
сервизен център, трябва внимателно да проверите
електроинструмента.
Външни признаци, които могат да са причина за отказ
при гаранционен ремонт:
повреда на части на корпуса, дръжки, захранващ кабел,
щепсел, гумени и пластмасови прахозащитни елементи;
силно замърсяване на вентилационните отвори и
вътрешната част на електрическия инструмент с прах,
чужди тела, течности и др .;
Липсва стикер за идентификация на уреда
Използване на неподходящи консумативи
корозия на металните повърхности;
термически повреди;
разглобено състояние;
има признаки за отваряне на електроинструмента извън
сервизния център.

Важно е да се помни, че представителят на сервизния
център трябва да проучи накрайниците и другите
принадлежности, които са били монтирани на инструмента
по време на неговата повреда. И ако те са повредени,
затъпени или не са стандартни, гаранционния ремонт
също може да бъде отказан във връзка с това, че
неправилно подбраните свредла, бургии или дискове
могат да повредят електроинструмента.

Определение на електрически повреди
Електрическите повреди са едни от най-често
срещаните при електрическите инструменти. Много от тези
повреди са свързани с превишаване на натоварването в
резултат на използването на износени свредла, бургии или
дискове или тяхното засядане в обработвания материал.
Специалистът на сервизния център обичайно е добре
запознат с последиците от такива натоварвания.
Отказ за извършване на гаранционен ремонт ще
настъпи, ако:
намотките на ротора или статора са изгорели;
превключвателят или електронната платка се повреди
заедно с изгорелия ротор или статор;
превключвателят е повреден поради замърсяване,
включително на регулиращото колело;
превключвателят е механично повреден;
захранващият кабел или щепселът са сменени;
механично е повредена изолацията на ротора поради
замърсяване или въздействие на външен обект;
има износване или изронване на зъбците на вала и
задвижваното зъбно колело. Металните повърхности на
вала са придобили син цвят;
четките са механично повредени поради невнимателна
работа или падане на инструмента;
четките са износени по естествен начин;

в резултат на интензивна експлоатация ресурсът на
инструмента е изчерпан преди края на гаранционния
период;
колекторът е повреден поради използването на
неоригинални четки.
Ремонтът на електрически инструмент с висока
степен ще бъде гаранционен, ако:
намотките на ротора са изгорели поради късо съединение
между някои от тях;
се наблюдава силно искрене на колектора на ротора
заради вътрешно късо съединение между намотките;
има скъсване в на намотките на ротора заради
некачествено импрегниране;
се наблюдава значителен износ на зъбците на вала при
наличие на смазка и отсъствие на други повреди;
е възникнала вътрешна електрическа повреда.

Определение на механически повреди
Всеки електроинструмент се подлага на механично
натоварване - това е спецификата на неговата работа. За
да се осигури нормална работа и да се намалят вредните
ефекти от натоварването, се изисква редовна поддръжка,
почистване и смазване.
Ако механичните части на инструмента са замърсени и
смазката е стара и отработена, повредата на зъбни
предавки, валове, ремъци и други механични елементи
няма да се счита за гаранционен случай.

От друга страна, разрушаването или необичайно
бързото износване на механичните компоненти при
отсъствие на външни повреди и нормално работно
смазване е вероятно да доведе до гаранционен ремонт.
Но, обичайно, гаранцията не действа:
върху аксесоари (акумулатори, дискове, ножове, свредла
и бургии, патрони, оропни плочи на шлифовъчни машини,
филтри).
върху бързо износващи се части (четки, гумени
уплътнения, защитни покрития).

Резюме
За приемане на електрически инструмент в сервиз,
гаранционните документи трябва да са правилно
оформени (паспорт на продукта, касова бележка,
гаранционна карта).
Гаранцията на производителя се отнася само до
неизправностите на електроинструмента, свързани с
фабричен брак.
Последствията
от
небрежната
експлоатация,
претоварването, липсата или недостатъчната поддръжка,
външните щети от произволен произход ще бъдат
признати като причина за отказ от гаранционен ремонт.
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