
 

 

 

WARRANTY POLICY 

Thank you for purchasing MR D.I.Y. Power Tools products. All power tools are design and manufacture with high- 

quality materials, through the reliable process and following safety standards. MR D.I.Y. warrants that the power 

tools products are free from manufacturing defects from the date of purchase under normal use and service for a 

period of six (6) months. Upon presentation of purchase receipt due to manufacturing defect, all defective parts 

shall be repaired or replaced during the warranty period (entitled for two claims only). MR D.I.Y reserves the right 

to make the final decision on the repair or replacement of the said defective parts.  

 
The following is not covered under this warranty: 

1. Damage resulting from accidents, misuse, abuse, alteration, tampering or failure of the user to follow normal 

operating procedures outlined in the user manual. 

2. Defects or damage due to wrong usage of electrical supply and voltage. 

3. The product has been tampered with, subject to misuse, negligence and damaged due to unauthorized repair. 

4. Normal wear and tear parts (carbon brush, bearing, housing, chucks, O-rings, seals etc.), corrosion, rusting or 

stains. 

5. Products’ electric circuit, charger, batteries and accessories. 

6. Scratches and damages to the other surface areas and externally exposed parts that are due to normal usage. 

7. Damage, losses, defects, or malfunctions caused by fire, lightning, flood, or other calamities caused by nature 

in any way being tampered with. 

8. Defects caused by chemical reaction, excessive heat, excessive dust, water, slurry, powder or any form of 

particle or liquid inside the motor unit. 

 
Note: This warranty is not assignable or transferrable. Please retain both original packaging of product and the 

original purchase receipt as this will authenticate your warranty. 

 

ENGLISH VERSION 



 

 

POLISI JAMINAN 

Terima kasih kerana membeli produk MR D.I.Y. Power Tools. Semua produk direka dan dihasilkan dengan bahan 

berkualiti tinggi, melalui proses yang boleh dipercayai dan mengikuti standard keselamatan. MR D.I.Y. menjamin 

bahawa produk bebas dari kecacatan pembuatan dari tarikh pembelian di bawah penggunaan dan perkhidmatan 

biasa untuk jangka masa enam (6) bulan. Setelah menunjukkan resit pembelian kerana kerosakan pembuatan, 

semua bahagian yang rosak akan diperbaiki atau diganti selama tempoh jaminan (dibolehkan untuk dua kali 

tuntutan sahaja) . MR D.I.Y berhak membuat keputusan akhir mengenai pembaikan atau penggantian bahagian 

yang rosak. 

 
Perkara berikut tidak dilindungi dalam jaminan ini: 

1. Kerosakan yang disebabkan oleh kemalangan, penyalahgunaan, pengubahsuaian, gangguan atau kegagalan 

pembeli untuk mengikuti prosedur operasi biasa yang dinyatakan dalam manual pengguna. 

2. Kecacatan atau kerosakan akibat penggunaan bekalan elektrik dan voltan yang salah. 

3. Produk telah diubah, tertakluk kepada penyalahgunaan, kelalaian dan kerosakan akibat pembaikan yang tidak 

dibenarkan. 

4. Bahagian haus dan lusuh normal (berus karbon, galas, perumahan, penyekat, cincin O, pelekat dll.), kakisan, 

karat atau noda. 

5. Litar elektrik, pengecas, bateri dan aksesori produk. 

6. Goresan dan kerosakan pada permukaan lain dan bahagian yang terdedah secara luaran disebabkan oleh 

penggunaan biasa. 

7. Kerosakan, kerugian, kecacatan, atau kerosakan yang disebabkan oleh kebakaran, kilat, banjir, atau malapetaka 

lain yang disebabkan oleh alam dengan cara apa pun. 

8. Kecacatan yang disebabkan oleh tindak balas kimia, panas yang berlebihan, habuk yang berlebihan, air, 

buburan, serbuk atau sebarang bentuk zarah atau cecair di dalam unit motor. 

 
Catatan: Waranti ini tidak boleh ditukar atau dipindah milik. Sila simpan kotak bungkusan produk dan resit asal 

pembelian produk anda kerana ini akan mengesahkan jaminan anda. 

 
VERSI BAHASA MELAYU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

นโยบายการรบัประกนัสนิคา้ 

บรษัิทฯขอขอบคณุทีเ่ลอืกซือ้สนิคา้ ประเภทอปุกรณ์เครือ่งมอืไฟฟ้าของมสิเตอร.์ด.ีไอ.วาย 

อปุกรณ์เครือ่งมอืไฟฟ้าทุกชิน้ไดม้กีารผลติและออกแบบโดยวัสดุทีม่คีณุภาพสงูและผ่านกระบวนการทีเ่ชือ่ถอืไดแ้ละเ

ป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย 

ทางบรษัิทฯขอรับประกันสนิคา้ประเภทอุปกรณ์เครือ่งมอืไฟฟ้า 

ซึง่เกดิจากความผดิพลาดของผูผ้ลติหรอืจากกระบวนการผลติโดยตรง โดยสนิคา้ตอ้งอยูใ่นสภาพปกต ิ

แตไ่ม่สามารถท างานไดต้ามปกต ิเป็นระยะเวลา 6 เดอืน นับตัง้แตวั่นทีซ่ือ้สนิคา้เป็นส าคัญ   

  

โดยพจิารณาจากใบเสร็จรับเงนิ หรอืหลักฐานอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้บรษัิทฯ จะไม่สามารถรับประกันสนิคา้ได ้

หากไมม่เีอกสารดังกล่าว ซึง่ตอ้งแสดงใบเสร็จและแจง้ขอ้บกพร่องของสนิคา้ทีเ่กดิจากการผลติ 

และสนิคา้จะไดร้ับการซอ่มแซมหรอืเปลีย่นสนิคา้ใหม ่จะตอ้งอยูภ่ายในระยะเวลาการรับประกัน 

(บรษัิทฯใหส้ทิธิใ์นการเคลมสนิคา้ 2 ครัง้เทา่นัน้ ตลอดระยะเวลาในการรับประกัน) 

โดยบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเป็นผูว้นิจิฉัย และใชด้ลุพนิจิพจิารณาว่าสนิคา้นัน้ ๆ 

อยูใ่นเงือ่นไขการรับประกันหรอืไม ่ค าตัดสนิของบรษัิทฯ ถอืเป็นทีส่ ิน้สดุ     

   

ความเสยีหายของสนิคา้ ทีไ่มอ่ยูใ่นเงือ่นไขการรบัประกนั       

1.ความเสยีหายทีเ่กดิจากอุบัตเิหต ุจากแมลงและสตัว ์การใชง้านผดิวธิ ีการซอ่มแซมหรอืดัดแปลงอย่างไมถู่กตอ้ง 

หรอืเกดิจากความเสยีหายอันเนื่องมาจากการใชง้านเครือ่งทีผ่ดิวัตถปุระสงค ์

ไมป่ฏบัิตติามค าแนะน าในคูม่อืการใชง้าน        

    

2.ความเสยีหายทีเ่กดิจากการใชอ้ปุกรณ์ต่อพ่วง หรอืการใชไ้ฟฟ้าทีม่คีณุสมบัตแิละแรงดันไฟไมต่รงตามทีก่ าหนด  

3.ความเสยีหายทีเ่กดิจากการดัดแปลง การใชง้านทีผ่ดิวธิ ีเกดิจากความประมาทเลนิเล่อ 

และความเสยีหายทีเ่กดิจากการซอ่มแซมสนิคา้ทุกกรณีโดยบุคคลภายนอกทีไ่มไ่ดร้ับอนุญาตจากบรษัิท 

จนเกดิความเสยีหายกอ่นน ามาแจง้ทีส่าขาหรอืฝ่ายบรกิารลกูคา้ของบรษัิทฯ    

     

4. ชิน้สว่นทีส่กึหรอตามอายุการใชง้านหรอืชิน้สว่นทีต่อ้งเปลีย่นตามปกตหิลังการใชง้าน (เชน่ แปรงถา่น, 

ตลับลูกปืนหรอืแบริง่, เสือ้สวา่นหรอืตัวเรอืน, ฝาครอบ, จัมปาจับดอกสว่าน, โอรงิ, ซลี ฯลฯ) 

ความเสยีหายทีเ่กดิจากการกัดกร่อน การเกดิสนมิหรอืคราบสกปรก     

    

5. วงจรไฟฟ้า อุปกรณ์ชารจ์ แบตเตอรีแ่ละอปุกรณ์เสรมิของอุปกรณ์เครือ่งมอืไฟฟ้า    

6. รอยขดีขว่นและความเสยีหายตอ่พืน้ผวิอืน่ ๆ และชิน้สว่นภายนอก 

อันเนื่องมาจากสาเหตทุีเ่กดิจากการใชง้านตามปกต ิ       

      

7.ความเสยีหาย, ความสญูเสยี, ขอ้บกพร่อง หรอืความผดิปกตขิองการท างาน ทีเ่กดิจากไฟไหม,้ ฟ้าผา่, น ้าทว่ม 

หรอืภัยพบัิตอิืน่ ๆ ทีเ่กดิจากธรรมชาตใินทางใดทางหนึง่       

8.ความเสยีหายทีเ่กดิจากปฏกิริยิาเคม,ี ความรอ้นสงูเกนิไป, ฝุ่ นทีม่จี านวนมากเกนิไป, น ้า, สารละลาย, 

ผงหรอืของเหลวรูปแบบตา่งๆ ภายในมอเตอรไ์ฟฟ้า      

 

หมายเหต:ุ การรับประกันผูซ้ือ้ไมส่ามารถเปลีย่นหรอืโอนสทิธิใ์หบ้คุคลอืน่ได ้

และตอ้งเก็บบรรจุภัณฑข์องผลติภัณฑพ์รอ้มใบเสร็จไว ้เนื่องจากตอ้งใชเ้ป็นหลักฐานในการรับประกันสนิคา้ 

   
  


