
Najczęstsze pytania i odpowiedzi. 

Pytanie Odpowiedz 

Jakie urządzenia są objęte 

akcją przywoławczą? 

Kosy spalinowe（uchwyt obwiedniowy） 

 [HITACHI] CG22EAD(SLP), CG22EAS(SLP), CG22EAB(LP), CG24EASP(SL), 

CG27EASP(SL), CG25EUS(L), CG40EAS(LP) 

 [TANAKA] TCG22EAD(SLP), TCG22EAS(SLP), TCG22EAB(LP), 

TCG24EASP(SL) 

Kosy spalinowe (uchwyt kierownicowy) 

 [HITACHI] CG22EAS(SP), CG24EASP(S), CG27EASP(S), CG25EUS, 

CG40EAS(P) 

 [TANAKA] TCG24EASP(S), TCG27EASP(S) 

Pilarki na wysięgniku 

 [HITACHI] CS27EPAP(S)   [TANAKA] TCS27EPAP(S) 

Nożyce do żywopłotu na wysięgniku 

 [HITACHI] CH27EPAP(S)   [TANAKA] TCH27EPAP(S) 

Jak sprawdzić typ 

urządzenia/model? 

Proszę sprawdzić naklejkę (tabliczkę znamionową) na narzędziu. 

Co się stało z tymi 

urządzeniami? 

Wydech(tłumik) może się nagrzewać ponad przewidzianą granicę. 

Istnieje ryzyko poparzenia lub zapłonu w ekstremalnych sytuacjach. 

Jak mogę naprawić 

urządzenie? 

Proszę przynieść narzędzie do: 

(i) do Twojego najbliższego serwisu Hitachi  

(ii) do sprzedawcy gdzie kupiłeś urządzenie. 

(iii) do siedziby głównej Hitachi Power Tools 

 Możemy także odebrać urządzenie od Ciebie poprzez kuriera jeśli 

urządzenie jest nowe i nie używane. 

*Uwaga: Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że odbiór używanego 

narzędzia zawierającego paliwo jest niemożliwy z uwagi na przepisy 

dotyczące transportu. 

Prosimy poinstruować ewentualnych odbiorców aby opróżnić zbiornik 

paliwa przed wysyłką. 

Dalsze szczegóły na stronie Hitachi www.hitachi-narzedzia.pl 

Jak naprawicie urządzenie? Elementy układu wydechowego zostaną wymienione na nowe wolne 

od wad. 

Czy urządzenie będzie 

bezpieczne po naprawie? 

Tak. Po naprawie wydech nie będzie się już nagrzewał ponad normę. 

Jak długo potrwa naprawa? Proces napraw ruszy w połowie grudnia 2013 roku.  

Czas naprawy planowany jest na około 1 tydzień roboczy.  

*Uwaga na święta! 

Ile będzie kosztowała mnie 

naprawa? 

Naprawa jest całkowicie darmowa. 

Czy mogę wypożyczyć 

narzędzie zastępcze na czas 

naprawy? 

Przepraszamy, ale niestety nie możemy zabezpieczyć w tym okresie 

narzędzia zastępczego. 



Chciałbym zwrócić 

narzędzie. Czy możecie 

zwrócić jego wartość? 

Przykro nam, ale narzędzia nie mogą być zwrócone, jeżeli były 

używane - ale zmiany zostaną przeprowadzone na koszt Hitachi. 

Urządzenie spowodowało 

uszczerbek na moim 

zdrowiu. 

Prosimy o podanie nam Twoich dokładnych danych i adres 

kontaktowy. My natychmiast wyślemy Tobie formularz do 

wypełnienia, który zostanie przesłany do naszego ubezpieczyciela, 

który rozpatrzy roszczenie. 

Czy możecie 

zrekompensować szkody 

(lub straty spowodowane 

przez powstały pożar)? 

Prosimy o podanie nam Twoich dokładnych danych i adres 

kontaktowy. My natychmiast wyślemy Tobie formularz do 

wypełnienia, który zostanie przesłany do naszego ubezpieczyciela, 

który rozpatrzy roszczenie. 

 


