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Szanowny Kliencie, 
 
Dokonując zakupu Piaskarki Jednotarczowej MENZER ESM 406 dokonali Państwo właściwego 
wyboru - jest to produkt najwyższej klasy. Chcielibyśmy niniejszym wyrazić naszą 
wdzięczność za zaufanie jakie obdarzyli Państwo nas i nasze narzędzia. 
 
Przed rozpoczęciem użytkowania elektronarzędzia, prosimy o poświęcenie chwili czasu na 
zapoznanie się z instrukcją jego bezpiecznego użytkowania. Dokładne przestrzeganie 
wskazówek i zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji zapewni optymalny wynik Państwa 
pracy. Przedstawione zasady bezpieczeństwa mają za zadanie ochronić Państwa przed 
wypadkami, które mogą być spowodowane niewłaściwym użytkowaniem piaskarki. 
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Zaleca się, aby użytkownik piaskarki zapoznał się z konstrukcją urządzenia, jego 
wymaganiami technicznymi opisanymi w tym dokumencie, instrukcjami użytkowania, 
procedurami operacyjnymi zapewnienia bezpieczeństwa, konserwacji, napraw i 
magazynowania. Operator urządzenia używa go na własne ryzyko i ponosi pełną 
odpowiedzialność za użytkowanie. Instrukcja powinna być przechowywana w bezpiecznym 
miejscu i wykorzystywana w razie potrzeby. 

1. SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
Model: MENZER ESM 406 
Napięcie: 230 V ~ 50 Hz 
Zużycie energii: 1200 W 
Prędkość pod obciążeniem: około 150 obr./min 
Tarcza napędowa: Ø 406 mm 
Ciężar urządzenia: 32 kg 
 
Dla celów logistycznych oraz do zapewnienia by MENZER ESM 406 dotarł do Państwa bez 
uszkodzeń, został zapakowany w kilku oddzielnych pudełkach. W zależności od zestawu, 
który Państwo zamówili, dostawa obejmować będzie: 
 
ZESTAW DO PIASKOWANIA: 
 1 x korpus urządzenia 
 1 x popychacz i kierownica 
 1 x osłona, 1 tarcza napędowa do piaskowania oraz klocki czyszczące  
 1 x tarcza napędowa do tarcz piaskowych "na zaczep", 1 x tarcza napędowa do tarcz 

piaskowych 
 1 x 12,5 kg dodatkowe obciążenie 
 
ZESTAW DO CZYSZCZENIA: 
 1 x korpus urządzenia 
 1 x popychacz i kierownica 
 1 x osłona, 1 tarcza napędowa do piaskowania oraz klocki czyszczące 
 1 x zbiornik na wodę 
 1 x szczotka podłogowa (zielona), 1 x szczotka podłogowa (niebieska) 

2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 
 
Należy pamiętać, aby nosić środki ochrony uszu, gdy poziom hałasu przekracza 85 dB! 

2.1. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
ENERGETYCZNEGO 

 
 Urządzenie może być podłączone TYLKO do gniazd elektrycznych o napięciu roboczym 

określonym na tabliczce znamionowej urządzenia i uziemieniu zgodnym z obowiązującymi 
przepisami. 

 
 Należy upewnić się, że przełącznik zasilania jest w pozycji OFF, zanim wyciągnie się 

wtyczkę z gniazdka zasilania. Ponadto należy upewnić się, że do tarcz piaskowych lub 
polerujących dołączona jest tarcza napędowa. 
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 Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru jeżeli jest podłączone do zasilania. 
Urządzenie należy odłączyć od zasilania w przypadku: jeżeli przestaną Państwo z niego 
korzystać, jeżeli chcą Państwo zmienić lub zdjąć wymienne końcówki, tarcze, klocki lub 
szczotki oraz przed rozpoczęciem konserwacji lub naprawy. 

 
 Trzeba regularnie sprawdzać czy kabel zasilający nie jest uszkodzony. Nie należy używać 

urządzenia, jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone. 
 
 Nie należy ciągnąć kabla w celu wyciągnięcia z gniazdka zasilania. Należy upewnić się, że 

urządzenie jest wyłączone przed odłączeniem z zasilania. 
 
 Aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem, należy przechowywać urządzenie w 

suchym miejscu. Nigdy nie można zostawiać go w mokrym środowisku (w deszczu). 
Urządzenie należy czyścić wilgotną szmatką. 

2.2. BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY 
 
 Aby uniknąć wypadków przy pracy, należy upewnić się, że miejsce pracy jest zawsze 

właściwie wentylowane i oświetlone. W celu zminimalizowania poziomu kurzu, do 
urządzenia należy podłączyć pierścień próżniowy oraz (właściwy model) odkurzacza 
przemysłowego. 

 
 Proszę nie używać urządzenia na zewnątrz. 
 
 Nie wolno używać urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych lub wybuchowych. 
 
 Podczas wnoszenia urządzenia do pomieszczeń o ograniczonej powierzchni (no. wind) 

należy uważać, aby uchwyt i popychacz znajdowały się w pozycji pionowej z dala od 
ścian i innych przeszkód. 

2.3. WSKAZÓWKI DOT. BEZPIECZNEJ OBSŁUGI URZĄDZENIA 
 
 Piaskarka powinna być obsługiwana wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów, 

którzy dokładnie zapoznali się z zasadami jej działania i obsługi zawartymi w niniejszej 
instrukcji, którzy posiadają wiedzę na temat działania i obsługi tego rodzaju urządzeń a 
ponadto nie są pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków. 

 
 Urządzenie moze być używane zgodnie z jego przeznaczeniem przez osoby z 

doświadczeniem w użytkowaniu tego rodzaju urządzeń. Podczas pracy z urządzeniem 
należy zawsze używać rękawic roboczych. 

 
 Należy używać odzieży ochronnej podczas czyszczenia, polerowania lub szlifowania 

podłogi. 
 
 Należy uważać aby luźne części ubrań, włosy oraz palce znajdowały się z dala od 

ruchomych części maszyn. 
 
 Nie można ciągnąć kabla zasilającego. Nie można dopuścić do przeciągania urządzenia 

nad kablem zasilającym (przejeżdżania go). Nie można dopuścić aby kabel został 
przyblokowany w drzwiach. Należy trzymać kabel z daleka od ostrych krawędzi, ciepła 
czy też substancji oleistych. 
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 Przy pracy z urządzeniem nie należy używać materiałów, które są palne, trujące lub 

żrące, lub stanowią zagrożenie dla zdrowia. 
 
 Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, należy używać środków do czyszczenia podłóg oraz 

wosków od renomowanych dystrybutorów. 
 
 W przypadku stosowania rozpuszczalników oraz innych środków czyszczących, należy 

zwracać uwagę na zalecenia producenta co do ich stosowania. Każdorazowo gdy zaleca 
się założenie okularów i ubrań ochronnych, należy to zrobić. 

 
 Kiedy urządzenie nie jest używane, należy przechowywać go z zachowaniem należytej 

staranności. W szczególności nie można zostawiać urządzenia bez opieki gdy dzieci 
znajdują się w jego pobliżu. 

 
 W trakcie przechowywania urządzenia, należy zdjąć tarczę napędową oraz szczotkę 

podłogową w celu uniknięcia uszkodzenia elementów mocujących końcówek. 

3. OBSŁUGA URZĄDZENIA 

3.1. URUCHOMIENIE 
 
Przed uruchomieniem urządzenia po raz pierwszy lub po transporcie urządzenia należy 
wykonać następujące działania: 
 
 Należy ostrożnie rozpakować urządzenie. Następnie usunąć niepotrzebne opakowanie w 

sposób przyjazny dla środowiska. 
 
 Zamontować pokrywę do korpusu urządzenia. 
 
 Zamontować popychacz za pomocą trzech śrub mocujących M8x55 oraz trzech nakrętek. 

Należy upewnić się, że śruby są dobrze dokręcone. 
 
 Następnie zamontować dostarczony kabel zasilający (panelu sterowania) do korpusu 

maszyny i popychacza.  
 
 Pociągnąć do siebie dźwignię pod uchwytem po prawej stronie urządzenia w celu jej 

odblokowania. Pociągnąć popychacz do pionu. Gdy popychacz został zablokowany, puścić 
dźwignię. 

 
Wymiana tarczy piaskowej lub szczotki podłogowej 
 
 Należy w pierwszej kolejności wyłączyć urządzenie i odłączyć je od źródła zasilania. 
 
 Przechylić maszynę do tyłu nad kołami aż popychacz spocznie nie ziemi. 
 
 Zamontować tarczę piaskową lub szczotkę podłogową pod urządzeniem i obrócić w lewo. 
 
 Aby wymienić końcówkę, należy odłączyć ją od pokrywy przez obrót w kierunku zgodnym 

z ruchem wskazówek zegara. Następnie założyć nową końcówkę, jak opisano powyżej. 
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3.2. OBSŁUGA URZĄDZENIA 

3.2.1. WYKORZYSTANIE JAKO PIASKARKI (SZLIFIERKI) 
 
 Przed rozpoczęciem piaskowania, należy wykonać wstępne oczyszczenie podłogi w celu 

oczyszczenia podłogi z większych zanieczyszczeń. 
 
 Następnie podłączyć urządzenie do zasilania. 
 
 Przesunąć przełączniki bezpieczeństwa do środka uchwytu i pociągnąć do siebie dwie 

dźwignie startowe znajdujące się na każdej stronie uchwytu. Silnik zacznie działać - 
można zatem zacząć korzystać z urządzenia. 

 
 Nacisnąć uchwyt w dół, lekko przechylając urządzenie. 
 
 Jeżeli w trakcie pracy przesuną Państwo dźwignię dalej w dół, urządzenie zacznie 

przesuwać się w lewo. Jeżeli przesuną Państwo dźwignię do góry, urządzenie zacznie 
przesuwać się w prawo. Aby utrzymać urządzenie w jednym miejscu, należy przytrzymać 
uchwyt w środkowym położeniu. 

 
Obniżenie uchwytu / popychacza = ruch w lewo 
 
Podniesienie uchwytu / popychacza = ruch w prawo 

 
 Podczas pracy z urządzeniem, należy przeprowadzić kabel zasilający przez ramię aby 

uniknąć przypadkowego przesuwania urządzenia nad kablem zasilającym (przejechania 
go)! 

 
 Po zwolnieniu dźwigni startowych poniżej uchwytu, urządzenie natychmiast się 

zatrzymuje.  
 
 W celu przetransportowania wyłączonego urządzenia, należy przeciągnąć popychacz do 

pozycji pionowej aż go jego blokady. 
 
 Należy lekko przechylić urządzenie do tyłu aż oprze się na swoich kołach. Aby nie 

uszkodzić podłogi usunąć klocki szlifierskie piaskarki. 
 
 Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej - nie 

niższej niż 0 °C.  
 
Podłączanie pierścienia próżniowego 
 
Pierścień próżniowy powinien być stosowany wyłącznie do piaskowania /szlifowania. Z tego 
powodu, przed podłączeniem pierścienia próżniowego, należy upewnić się, że zdjęto zbiornik 
na wodę, wąż oraz dodatkowe obciążenie i wymieniono szczotkę czyszczącą z tarczą 
napędową na tarczę piaskową. Zaleca się również, aby usunąć gumową okładzinę pierścienia 
na osłonie klocka piaskarki. 
 
 Pierścień próżniowy należy umieścić na podłodze przed sobą, tak aby płaska strona z 

dyszami przyłącza węża były skierowane w kierunku operatora a następnie zdjąć wąż 
ssący z pierścienia próżniowej. Umieścić popychacz w pozycji pionowej a następnie 
przechylić urządzenie lekko do tyłu tak aby opierał się tylko na swoich kołach. 

 6



 
 Przeciągnąć urządzenie (przejechać urządzeniem) nad pierścieniem próżniowym, 

ostrożnie przechylać urządzenie do przodu aż przednia obudowa znajdzie się w otworze 
pierścienia próżniowego. Jeżeli to konieczne, należy zmienić pozycję urządzenia w taki 
sposób aby ułatwić proces łączenia. Ponownie podłączyć oba końce węża ssącego do 
dysz węża na pierścieniu próżniowym. Teraz podłączyć końcówkę węża ssącego do węża 
odkurzacza przemysłowego - należy użyć dołączonego adaptera, jeżeli jest to konieczne. 

 
 W razie potrzeby, można umieścić również dodatkowe obciążenie. Jeżeli chcą Państwo 

umieścić jeszcze drugie dodatkowe obciążenie, należy najpierw zdjąć hak z pierścienia 
próżniowego. 

3.2.2. WYKORZYSTANIE DO CZYSZCZENIA 
 
 Przed użyciem zaleca się wykonanie wstępnego oczyszczenia podłogi oraz usuniecie 

wszelkich zanieczyszczeń, które mogą znajdować się na powierzchni. 
 
 Następnie podłączyć urządzenie do zasilania. 
 
 Przesunąć przełączniki bezpieczeństwa do środka uchwytu i pociągnąć do siebie dwie 

dźwignie startowe znajdujące się na każdej stronie uchwytu. Silnik zacznie działać - 
można zatem zacząć korzystać z urządzenia. 

 
 Należy przycisnąć uchwyt do dołu tak aby urządzenie ustawiło się skośnie. 
 
 Jeżeli w trakcie pracy przesuną Państwo dźwignię dalej w dół, urządzenie zacznie 

przesuwać się w lewo. Jeżeli przesuną Państwo dźwignię do góry, urządzenie zacznie 
przesuwać się w prawo. Aby utrzymać urządzenie w jednym miejscu, należy przytrzymać 
uchwyt w środkowym położeniu. 

 
Obniżenie uchwytu / popychacza = ruch w lewo 
Podniesienie uchwytu / popychacza = ruch w prawo 

 
 Dopływ substancji czyszczącej może być dowolnie regulowany poprzez pociągniecie do 

góry dźwigni znajdującej się na zbiorniku na wodę. 
 
 Przed rozpoczęciem czyszczenia należy rozlać trochę substancji czyszczącej na podłogę. A 

następnie nakierować urządzenie na tą rozlaną substancję czyszczącą wykonując spiralne 
ruchy. 

 
 Jeżeli to możliwe, należy szybko (na bieżąco) usuwać brudną pianę z podłogi. 
 
 Gdy dźwignie startowe znajdujące się pod uchwytami zostaną zwolnione, urządzenie 

natychmiast się zatrzyma. 
 
 W celu przetransportowania wyłączonego urządzenia, należy przeciągnąć popychacz do 

pozycji pionowej aż do jego blokady. 
 
 Należy lekko przechylić urządzenie do tyłu aż oprze się na swoich kołach. 
 
 Po każdym użyciu należy wyjąć i oczyścić szczotkę. Urządzenie należy przechowywać w 

suchym miejscu w temperaturze pokojowej - nie niższej niż 0 °C. 
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Montaż zbiornika na wodę do ESM 406 
 
 Na popychaczu znajdują się dwa haki, które są przeznaczone do przytrzymywania 

zwojów kabla zasilającego jak również do umocowania zbiornika na wodę. Aby 
umocować zbiornik na wodę, należy w pierwszej kolejności poluzować górny wspornik 
(klamrę) za pomocą klucza imbusowego. Następnie można podpiąć zapięcie 
zabezpieczające na dole zbiornika na wodę do odpowiednich otworów na dolnym 
wsporniku (klamrze). 

 
 Przytrzymać zbiornik na wodę w taki sposób, że zapięcie na górze zbiornika znajduje się 

bezpośrednio pod otworem górnego wspornika (klamry). Teraz wspornik (klamra) może 
zostać przesunięty w dół aż zapięcie zabezpieczające zablokuje się we wsporniku 
(klamrze). Dokręcić śruby jeszcze raz. Wreszcie należy podłączyć wąż z wodą do dyszy 
na pokrywie szczotek. 

 
 Przez ostrożne poluzowanie i przesunięcie zbiornika można dokonać jego przesunięcia do 

położenia w którym dźwignia aktywacji zaworu zbiornika z wodą znajduje się w zasięgu. 
Następnie należy upewnić się, że dokręcono śruby mocujące. 

3.2.3. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANE PRZY 
CZYSZCZENIU 

 
 Urządzenie nie nadaje się do czyszczenia powierzchni, które są pokryte toksycznymi 

cieczami lub zabrudzeniami. Nie należy używać urządzenia na schodach. 
 
 Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach i nie powinny być 

stosowane na drogach.  
 
 Zawsze należy sprawdzić czy powłoki podłogowe nadają się do czyszczenia za pomocą 

tego urządzenia. 
 
 Należy zachować szczególną ostrożność w miejscach o elastycznej / prasowanej 

powierzchni, na przykład w halach sportowych. 
 
 Przed uruchomieniem maszyny zawsze należy sprawdzić czy wszystkie elementy są w 

dobrym stanie technicznym. 
 
 Podczas czyszczenia mokrej podłogi nie można używać końcówki, które są przeznaczone 

do czyszczenia "na sucho". 
 
 Nie wolno podnosić urządzenia za jego przełączniki ON/OFF. 
 
 Stosowanie tarcz napędowych oraz szczotek innych niż te przeznaczone do stosowania z 

tym urządzeniem może zagrażać bezpieczeństwu jego użytkowania. 

4. PRZECHOWYWANIE 
 
W trakcie przechowywania urządzenie nie może być narażone na wilgoć. Przed 
składowaniem urządzenia, przewód zasilający należy odłączyć ze źródła zasilania. 
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5. KONSERWACJA 

5.1. UTRZYMANIE I KONSERWACJA 
 
WAŻNE: NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE WTYCZKA ZOSTAŁA WYJĘTA Z GNIAZDKA ZASILANIA 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC KONSERWACYJNYCH! 
 
 Należy utrzymać urządzenie w czystości poprzez regularne wycieranie go wilgotną 

szmatką. 
 
 Należy przechowywać tarcze oraz szczotki w dobrym stanie technicznym. 
 
 Należy wymienić zużyte lub uszkodzone części urządzenia i zawsze upewnić się, że kabel 

zasilający nie jest uszkodzony przed jego włączeniem. 
 
 Po każdym użyciu wyjąć szczotkę i uchwyt klocka. Należy wyczyścić te części i 

przechowywać w suchym miejscu. 

5.2. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
 

Problem Możliwa przyczyna 
Urządzenie nie działa. 1. Sprawdzić, czy wtyczka jest prawidłowo 

włożona do gniazdka zasilania. 
2. Przez wtyczkę może nie płynąć prąd. 

Sprawdzić czy bezpiecznik wtyczki oraz 
przełącznik ON/OFF nie jest uszkodzony. 

3. Kondensator może być uszkodzony i 
należy go wymienić. 

Tarcza przeskakuje. 1. Być może przy czyszczeniu nie stosuje 
się wilgotnego środka czyszczącego. 

2. Należy upewnić się, że tarcza napędowa 
lub szczotka znajduje się w prawidłowej 
pozycji. Prawidłowo podłączyć tarczę 
napędową lub szczotkę. 

Urządzenie wydaje nietypowe dźwięki. Śruby podwozia mogą być luźne i muszą być 
ponownie dokręcone. 
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6. KOMPONENTY URZĄDZENIA 
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7. DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
 
My 
C GL GmbH 
Straße des 17. Juni 4 
04425 Taucha 
Niemcy 
deklarujemy na naszą odpowiedzialność, że produkt, którego dotyczy ta deklaracja 
jest zgodny z następującymi normami lub innymi dokumentami normatywnymi: 
 
MENZ ER ESM 406 
 

EN 55014 
 

Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania dotyczące przyrządów 
powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń 

Część 1 Emisja 
EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 r. 

Część 2 Odporność - Norma grupy wyrobów 
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008 

EN 61000 Kompatybilność elektromagnetyczna 
Część 3-2 Dopuszczalne poziomy - Harmoniczne przesyłanie prądu 

EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009 r. 
Część 3-3 Dopuszczalne poziomy - Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i 

migotania w publicznych sieciach niskiego napięcia 
EN 61000-3-3: 2008 

EN 60335 
 

Domowe urządzenia elektryczne oraz podobne urządzenia -zasady 
bezpieczeństwa 

Część 1 EN 60335-1: 2002 + A1: 2004 + A11: 2004 + A2: 2006 + A12: 2006+ 
A13: 2008 + A14: 2010 r. 

Część 2-10 Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do pielęgnacji podłóg i 
maszyn do szorowania na mokro 
EN 60335-2-10: 2003 + A1: 2008 

EN 62233 
 

2008: Metody pomiaru pól elektromagnetycznych urządzeń 
gospodarstwa domowego oraz innych urządzeń na których narażeni są 
ludzie 

 
Zgodnie z postanowieniami dyrektyw: 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC 
 

 
 

Torsten Ceranski (Dyrektor Zarządzający) 

 
 

Taucha, 01.02.2012 
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8. WARUNKI GWARANCJI 
 
Po zakupie elektronarzędzia MENZER, Klientowi udzielona zostaje 2-letnia Gwarancja 
Producenta począwszy od chwili zakupu urządzania. Gwarancja MENZER dotyczy tylko 
klientów zamieszkałych w Niemczech lub Austrii. 
 
Gwarantujemy, że nasze elektronarzędzia są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych. 
Jeżeli jest inaczej, wówczas zgodnie z warunkami naszej Gwarancji Producenta, bezpłatnie 
odejmiemy się naprawy lub wymiany wadliwych części. Jakiekolwiek inne prawa Nabywcy - 
chyba, że zagwarantowane prawnie - są wyłączone. Korzystanie z praw wynikających z 
gwarancji nie powoduje przedłużenia okresu gwarancji. 
 
Gwarancja Producenta MENZER jest ważna pod warunkiem, że urządzenie jest używane 
zgodnie z instrukcjami obsługi. Roszczenie gwarancyjne jest ważne tylko wtedy gdy Państwo 
jako Zamawiający prześlą nam elektronarzędzie w stanie nienaruszonym, w okresie 
gwarancji wraz z kopią dowodu zakupu. Elektronarzędzia wysyłane bez uiszczonej opłaty 
pocztowej nie będą przyjmowane. Należy pamiętać, że - ze względów logistycznych - nie 
możemy przyjąć przesyłek bez adresu zwrotnego lub urządzeń co do których nie 
otrzymaliśmy zlecenia naprawy. W celu uzyskania wszelkich innych informacji (np. dot. 
wypełnienia formularza zamówienia), należy odwiedzić naszą stronę www: 
 

www.menzer-tools.com/services/warranty 
email: service@menzer-tools.com 

tel: +49 342 98 74 14 25 
 
Niniejsza gwarancja obejmuje tylko właściwe użytkowanie elektronarzędzia zgodnie z jego 
przeznaczeniem. Gwarancja nie obejmuje w szczególności: 
 części zużywających się w bieżącej eksploatacji  
 uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania lub lekceważenia instrukcji  
 elektronarzędzi, które zostały zdemontowane  
 uszkodzeń spowodowanych przez przeciążenie elektronarzędzia  
 uszkodzeń spowodowanych przez użycie innych, niedozwolonych, uszkodzonych lub 

niewłaściwie używanych narzędzi  
 uszkodzeń spowodowanych przez elektronarzędzie  
 uszkodzeń spowodowanych przez użycie nadmiernej lub niewłaściwej siły  
 uszkodzeń, które mogą być spowodowane przez niewystarczającą konserwację lub 

niewłaściwą naprawę wykonaną lub zleconą do wykonania przez Nabywcę lub stronę 
trzecią 

 uszkodzeń spowodowanych przez czynniki zewnętrzne, np. ciała obce 
 
Naprawy gwarancyjne mogą być wykonywane tylko w warsztatach MENZER. 
 
Niniejsza gwarancja nie narusza Państwa praw ustawowych i /lub innych praw umownych. 
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