Brugsvejledning for 1938.10 kørebane
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Ac 1938.10

Beskrivelse af udstyret:
Denne køreplade består af en aluminiumprofil (1), og
en holder (2) for dynamometre, der kan på- og afmonteres efter ønske. Kørepladen er i den ene ende
forsynet med to hak (3), så den kan hvile på en
stativstang, som vist på ovenstående tegning.
Stativmateriel, vogn og dynamometer er ikke inkluderet.

Returnering af defekt udstyr som garantireparation sker for kundens regning og risiko, og kan kun foretages efter aftale med SF.
Forsendelsen skal foregå i forsvarlig indpakning for at undgå skader på udstyret. Med mindre andet er aftalt med SF, skal fragtbeløbet forudbetales. Enhver skade på udstyret, der skyldes forsendelsen dækkes ikke af garantien. SF betaler for returnering af
udstyret efter garantireparationer.
Returnering af udstyr

Montering af holder for kraftmåler:
Dersom holderen for dynamometre ønskes monteret, gøres dette ved hjælp af de medfølgende fingerskruer.

Hvis udstyr skal returneres til SF, kan det kun ske efter aftale med
SF enten pr. telefon eller brev.
Når udstyret returneres skal det pakkes omhyggeligt. Transportselskabet erstatter ikke udstyr, der transportskades på grund af
dårlig indpakning.
Følgende regler bør overholdes ved forsendelse:

GARANTI
På dette produkt ydes en garanti på produktions- og materialefejl
på 1 år regnet fra afsendelsestidspunktet fra A/S S. Frederiksen
(SF) til kunde.
SF vil inden for denne periode reparere eller erstatte de dele, der
på grund af produktions- eller materialefejl måtte være defekte.
Garantien dækker kun ved korrekt brug af udstyret, og således
ikke hvis udstyret udsættes for uhensigtsmæssig brug eller i sammenhænge, der ikke er beskrevet i denne manual. En vurdering af
om udstyret er anvendt korrekt, kan kun foretages af SF.
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1) Det anvendte karton skal være tilstrækkelig kraftigt til forsendelsen.
2) Der bør være mindst 5 cm pakkemateriale mellem enhver del
af udstyret og kartonens inderside.
3) Vær opmærksom på, at der anvendes pakkemateriale, der ikke
flytter sig i kartonen eller bliver komprimeret, så udstyret kommer i kontakt med kartonens inderside.
© Frederiksen A/S. Denne brugsvejledning må kopieres til intern
brug på den adresse hvortil det tilhørende apparat er købt. Ekstra eksemplarer kan også downloade fra vores hjemmeside.
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User manual for 1938.10 runway

22.12.10

Ac 1938.10

Description of the equipment:
This runway is made from an aluminium profile (1),
with a holder (2) for dynamometers. This holder can
be mounted or dismounted at will. In one end the
runway has to slots (3), so it may rest on a Retort
Stand Rod, as shown on the figure above.

Assembly:
If the holder for dymanometers is to be mounted,
this is easily done by means of the two finger-screws
included with the runway.

Retort Stand Rod, cart and dynamometers is not included.
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