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Blænde
Montering af blænde til brug med luftpudebane med ”C-profil” til montering
af fotoceller:

Reklamationsret

Blænden monteres omhyggeligt på den
ene side af glideren, mens den vedlagte
kontravægt monteres på den modsatte
side for at stabilisere glideren.

Reklamationsretten dækker ikke udstyr, der er blevet mishandlet, dårligt vedligeholdt eller fejlmonteret, ligesom udstyr, der ikke er repareret på vort
værksted, ikke dækkes af garantien.

Denne blænde anvendes, hvor den anvendte tæller er SF type 2002.50 eller
IMPO type MC24/AC7.
Illustration: Se bagsiden.

AC 1955.85

Screen
Mount of screen for use with airtrack with ”C-profile”- attachment mount of
photogates.

Der er to års reklamationsret, regnet fra fakturadato.
Reklamationsretten dækker materiale- og produktionsfejl.

The screen is carefully mounted on one side of the glider, while the included disk
is placed on the opposite side of the glide to insure the glider is balanced.
This screen is used in connection with counter type 2002.50 or IMPO type
MC24/AC7.

Returnering af defekt udstyr som garantireparation sker for kundens regning og risiko og kan kun
foretages efter aftale med Frederiksen. Med mindre andet er aftalt med Frederiksen, skal fragtbeløbet forudbetales. Udstyret skal emballeres forsvarligt. Enhver skade på udstyret, der skyldes
forsendelsen, dækkes ikke af garantien. Frederiksen betaler for returnering af udstyret efter garantireparationer.
© A/S Søren Frederiksen, Ølgod
Denne brugsvejledning må kopieres til intern brug
på den adresse hvortil det tilhørende apparat er
købt. Vejledningen kan også hentes på vores
hjemmeside

A/S Søren Frederiksen
Viaduktvej 35 · DK-6870 Ølgod

Tel. +45 7524 4966
Fax +45 7524 6282

info@frederiksen.eu
www.frederiksen.eu
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