TAKUU, HUOLTO JA TURVALLISUUS
YLEISTÄ
PASMATIK lietepuristin on tarkoitettu lietteen puristamiseen. Käyttö muuhun tarkoitukseen on
kielletty. Tarkastele laitettasi päivittäin käytön yhteydessä. Muista, että korjaamattomat pikkuviat
voivat nopeasti johtaa suuriin vaurioihin ja pitkiin seisokkeihin. Muista huolehtia myös
ympäristönsuojelusta. Älä päästä öljyä maastoon tai vesistöön. Korjaa vuotavat liitokset heti
vuodon havaittuasi. Muista palovaara, pidä laite puhtaana.
HUOLTO JA TAKUUEHDOT
Laitteen valmistaja takaa mahdolliset materiaali ja valmistusvirheet yhden (1) vuoden ajan
toimituspäivästä lukien. Niihin sähköisiin ja hydraulisiin komponentteihin, jotka eivät ole Konepaja
Luotosen valmistamia, sovelletaan samoja takuuehtoja, jotka Konepaja Luotonen Oy saa.
Takuu korvaa
Vioittuneet osat, sekä niiden vaihtoon tai korjaukseen käytetyn työajan.
Takuu ei korvaa
Korjauksesta aiheutuvia välittömiä rahtikuluja ja asentajan matkakuluja. Luonnollisesta
kulumisesta, virheellisestä asennuksesta, käytöstä tai huollon laiminlyönnistä aiheutuvia vikoja.
Vikoja, jotka aiheutuvat väärästä hydrauliöljystä, väärän jännitteen käytöstä tai sähköverkoston
häiriöistä. Koneeseen jälkikäteen tehdyistä muutoksista tai lisälaitteista aiheutuneita vikoja.
Tulipalon, salaman tai varomattomuuden aiheuttamia vikoja. Mitään keskeytys- tai välillisiä vikoja
tai vahinkoja, jotka aiheutuvat mahdollisesti koneen häiriöistä. Luonnonolosuhteista aiheutuvia
vaurioita.
Vastuu valmistamistamme koneista edellyttää:
Että konetta käyttävät ja huoltavat vain asiantuntevat ja koulutetut henkilöt. Ettei koneeseen ole
tehty mitään muutoksia tai lisäyksiä rakenteisiin tai toimilaitteisiin. Kone on asennettu
asianmukaisesti. Konetta käytetään ja huolletaan käyttöohjekirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
Noudatetaan käyttöohjekirjassa mainittuja voiteluainesuosituksia sekä käytetään alkuperäisiä
PASMATIK varaosia.
Tehokkaan ja täsmällisen varaosapalvelun varmistamiseksi on tärkeätä mainita koneen tyyppi ja
valmistusnumero varaosia tilattaessa.
Takuuhuolto
Kone on tarkastettu ja koeajettu ennen luovutusta ja se voidaan ottaa käyttöön heti. Koneen hyvän

käyttövarmuuden saavuttamiseksi on kuitenkin erittäin tärkeää huoltaa kone perusteellisesti
käyttöönoton jälkeen. Huoltopalvelua, neuvontaa ja varaosia saat lähimmältä valtuutetulta
sopimushuoltokorjaamolta tai koneen valmistajalta.
Muu huolto ja korjauspalvelu
Takuuajan jälkeen tapahtuviin huolto- ja korjaustöihin on Konepaja Luotonen Oy:n välityksellä
saatavissa varaosia. Tarvittaessa myös asentaja korjausta suorittamaan. Tällöin asiakas vastaa
kaikista kustannuksista. Mikäli havaitsette laitteiston toiminnassa jotakin normaalista poikkeavaa,
on syytä viipymättä tutkia mistä poikkeavuus johtuu. Ellei häiriötä pystytä huoltokirjan avulla
selvittämään ja poistamaan on otettava yhteys koneen valmistajaan, jotta mahdollinen vika ei pääse
aiheuttamaan suurempaa vahinkoa.
TURVALLISUUSOHJEET
Yleistä
Jos jokin käyttöohjekirjassa ei ole sopusoinnussa annettujen lakien ja asetusten kanssa on
noudatettava viimeksi mainittuja.
Konetta saavat käyttää ja huoltaa valmistajan kouluttamat henkilöt tai henkilöt, jotka ovat saaneet
vastaavan koulutuksen tai omaavat vastaavan kokemuksen.
Tutustu konetta koskeviin työturvallisuusmääräyksiin, sekä koneen kilvissä esitettyihin koneen
käyttöön liittyviin turvallisuusohjeisiin.
Yleiset tuvallisuusohjeet
Konepaja Luotonen Oy:n valmistamat tuotteet täyttävät konedirektiivin 89/392/ETY ja siihen
liittyvät kansainväliset muutokset sekä ne voimaansaattavat kansainväliset säädökset (Vnp
1314/94). Koneen suunnittelussa on sovellettu yhdenmukaisuusstandardeja EN292-1, EN292-2,
EN349.
Käyttöturvallisuusohjeet
Laitetta saa käyttää vain silloin kun asiantunteva henkilö on paikalla.
Ennen laitteen käynnistystä on tarkastettava että asiaankuulumattomia henkilöitä ei ole laitteen
läheisyydessä. Tarkastus ja huoltotöitä ei saa tehdä koneen käydessä. Sähkövirta on katkaistava
lukittavalla turvakytkimellä tai poistamalla sulakkeet.

