
FZG 2005-E



ELECTRIC GRILL USER'S MANUAL

3



4

FZG 2005-E

1 2

3 4

5 6



ELECTRIC GRILL USER'S MANUAL

5

7 8

9 10

11



PL

GRILL ELEKTRYCZNY INSTRUKCJA OBSŁUGI

55Spis treści

Grill elektryczny 
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem urządzenia prosimy zapoznać się z instrukcją jego obsługi, nawet 
w przypadku, jeśli mają Państwo doświadczenie z użytkowaniem urządzeń podobnego 
typu. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie tak, jak zostało to opisane w niniejszej 
instrukcji. Instrukcję należy zachować do wglądu. Zalecamy zachować oryginalny 
karton służący do transportu urządzenia, materiały pakunkowe, dowód sprzedaży i kartę 
gwarancyjną minimalnie przez okres obowiązywania gwarancji. W razie transportu 
urządzenie należy zapakować do oryginalnego pudełka, w którym zostało dostarczone 
od producenta.
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Istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1. ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach 
fi zycznych i umysłowych lub niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub 
zostały one pouczone o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego 
niebezpieczeństwa.

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji bez nadzoru.

W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, jego wymianę należy zlecić wykwalifi kowanemu serwisowi, aby 
zapobiec niebezpiecznym sytuacjom. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym.

Uwaga:
Temperatura dostępnych powierzchni może być wyższa, jeśli urządzenie pracuje. Zadbaj o to, aby 
nie dotykać rozgrzanej powierzchni pokrywy, podstawy grilla lub płyty grillującej. Może dojść do 
oparzenia skóry.

ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.

  Urządzenie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Nie należy go używać do celów komercyjnych.
  Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, że parametry techniczne podane na 

etykiecie są zgodne z napięciem elektrycznym w gniazdku, do którego chcesz podłączyć urządzenie.
  Urządzenie musi być podłączone do gniazdka, które posiada kontakt z uziemieniem (dla urządzeń I klasy 

ochrony).
  Do podłączenia urządzenia powinien zostać podłączony ochronnik przeciwprzepięciowy (RSD) z prądem 

różnicowym nieprzekraczającym 30 mA.
  W razie potrzeby można skorzystać z przedłużacza, przeznaczonego do poboru prądu elektrycznego 

o wartości minimalnie 10 A. Niewymiarowy kabel mógłby się przegrzać. Nie podłączaj do przedłużacza 
żadnych innych urządzeń. Umieść przedłużacz tak, aby nikt po nim nie deptał ani nie potykał się o niego.

  Uwaga:
Tego urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą programatora, zewnętrznego wyłącznika czasowego lub 
pilota zdalnego sterowania.

  Nie umieszczaj urządzenia na niestabilnych powierzchniach, płycie elektrycznej lub gazowej oraz innych 
źródłach ciepła ani nie kładź go w ich pobliżu.

  Nie używaj urządzenia w bezpośrednim pobliżu wanny, prysznica czy basenu ani nie narażaj go na 
oddziaływanie deszczu lub wysokiej wilgotności.

  Aby zapobiec ewentualnemu porażeniu prądem elektrycznym, nie zanurzaj urządzenia ani jego kabla 
zasilającego w wodzie lub innej cieczy.

  Używaj urządzenia wyłącznie razem z wtyczką jednostki termostatu dostarczaną razem z nim.
  Podłącz najpierw wtyczkę jednostki termostatu do urządzenia, a następnie podłącz urządzenie do gniazdka 

sieciowego. Utrzymuj jednostkę termostatu suchą.
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  Urządzenie może być używane ze stojakiem lub bez niego. Jeśli będziesz używać urządzenia bez stojaka, 
umieść pod nim podkładkę żaroodporną. Przed włączeniem upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo 
zmontowane i zainstalowane na stabilnej, równej i suchej powierzchni.

  OSTRZEŻENIE: W tym urządzeniu nie należy używać węgla drzewnego ani podobnego rodzaju paliwa.
  Podczas używania urządzenia należy zapewnić dostateczną przestrzeń dla obiegu powietrza nad 

urządzeniem i wokół niego. Nie używaj urządzenia w pobliżu materiału łatwopalnego, np. fi ranek, ścierek do 
naczyń itp. Zalecana odległość urządzenia od materiałów łatwopalnych wynosi 100 cm.

  Podczas grillowania tłustych potraw należy zachować szczególną ostrożność, aby nie poparzyć się 
pryskającym tłuszczem.

  Nie dotykaj płyty grillującej ostrymi lub metalowymi przedmiotami ani nie zakrywaj jej folią aluminiową. 
Mogłoby dojść do uszkodzenia jego powierzchni.

  Zanim odłączysz jednostkę termostatu od urządzenia, najpierw odłącz urządzenie przez obrót termostatu 
na pozycję OFF (wyłączone) i odłącz kabel z gniazdka.

  Urządzenie należy zawsze wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego, jeżeli nie będzie 
używane przez dłuższy czas, jeśli będzie pozostawione bez nadzoru, oraz przed przemieszczeniem lub 
czyszczeniem.

  Płyta grillująca pozostaje gorąca również po wyłączeniu urządzenia. Przed przemieszczeniem, 
czyszczeniem lub umieszczeniem urządzenia w magazynie poczekaj, aż płyta grillująca ostygnie. Podczas 
przenoszenia urządzenia należy skorzystać z rękojeści termoizolacyjnej.

  Płytę grillującą należy wyczyścić po każdym użyciu, por. rozdział Czyszczenie i konserwacja.
  Nie używaj płyty grillującej do odkładania przedmiotów.
  Nie odłączaj urządzenia od gniazdka sieciowego poprzez pociąganie za kabel zasilający. Mogłoby dojść 

do uszkodzenia kabla zasilającego lub gniazdka. Przewód z gniazdka odłącza się ciągnąc za wtyczkę 
przewodu.

  Zadbaj o to, aby kabel zasilający nie dotykał gorącej powierzchni.
  Sprawdzaj regularnie, czy kabel zasilający nie wykazuje oznak uszkodzenia. Jeśli kabel zasilający jest 

uszkodzony, nie używaj urządzenia. Wymianę uszkodzonego kabla zasilającego należy powierzyć 
specjalistycznemu serwisowi.

  Nie używaj urządzenia, jeśli nie działa ono prawidłowo, jeśli spadło na ziemię, zostało uszkodzone lub 
zanurzone w wodzie. 

  Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie naprawiaj urządzenia sam ani w żaden sposób go nie 
przerabiaj. Wszelkie naprawy tego urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Otwierając 
urządzenie w okresie gwarancyjnym ryzykuje się utratę gwarancji.
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Opis grilla elektrycznego

2. OPIS GRILLA ELEKTRYCZNEGO
1 Pokrywa
2 Uchwyt pokrywy
3 Płyta grillująca
4 Zdejmowana tacka ociekowa na sok i tłuszcz 
5 Podstawa grilla
6 Tacka na przyprawy, sosy, olej itp.
7 Górna rurka stojaka
8 Kółko
9 Dolna rurka stojaka
10A Nogi stojaka (ogółem 5 szt.)
10B Podstawa stojaka
11 Uchwyt do przenoszenia grilla
12 Otwór na gniazdo
13 Kontrolka świetlna
14 Jednostka termostatu z wtyczką do podłączania do urządzenia
15 Gniazdo po podłączenia wtyczki jednostki termostatu
16 Metalowa podkładka
17 Śruby (5 szt.)
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3. MONTAŻ GRILLA ELEKTRYCZNEGO
Wyjmij urządzenie z opakowania i sprawdź, czy masz do dyspozycji wszystkie części podane w rozdziale Opis 
grilla elektrycznego. Poza wyżej wymienionymi w skład zestawu wchodzi śrubka, która służy jako blokada tacki 
6; patrz punkt 5 poniżej.

1.  Do podstawy stojaka 10B przymocuj nogi 10A. Prawidłowe przymocowanie nóg 10A do podstawy 10B jest 
sygnalizowane przez zatrzaśnięcie.

2.  Umieść na spodzie podstawy stojaka 10B metalową podkładkę 16. Zabezpiecz połączenie podstawy 10B 
i nóg stojaka 10A za pomocą dostarczonych śrub 17 (łącznie 5 szt.). Przekręć podstawę 10B tak, aby 
podkładka 16 znajdowała się na spodzie i umieść ją na równej i stabilnej powierzchni.

3.  Połowę drążka łączącego (na rys. litera a) przykręć do dolnej rurki 9. Na dolną rurkę 9 załóż pierścień 
8 i przymocuj górną rurkę 7 do dolnej rurki 8 poprzez ich przykręcenie. Upewnij się, że rury są mocno 
połączone.

4.  Wsuń wolny koniec dolnej rurki 9 do środkowego otworu w podstawie stojaka 10B.
5.  Do otworu w górnej rurce 7 włóż śrubkę (na rys. litera b). Nałóż na rurkę 7 tackę 6 a i przesuń ją w dół. 

Śruba służy do osadzenia tacki 6 we właściwej pozycji.
6.  Nałóż podstawę grilla 5 na górną rurkę 7.
7.  Wsuń tackę 4 do otworu w podstawie grilla 5. Zadbaj o to, aby wypustka w środkowej części podstawy 5 

wsunęła się do otworu w tacce ociekowej 4.
8.  Włóż do podstawy grilla 5 płytę grillującą 3 tak, aby otwór 15 został umieszczony w otworze 12, a płyta 

grillująca 3 znajdowała się w pozycji poziomej.
9.  Zamontuj uchwyt 2 w metalowej pokrywie 1 przy pomocy śruby d i haczyka c

Następnie umieść pokrywę na płycie grillującej.
10. Podłącz wtyczkę jednostki termostatu 14 do gniazda 15. Zadbaj o to, aby nie można było się potknąć 

o kabel zasilający, aby nie doszło do przewrócenia urządzenia lub obrażeń osób.
11. Metalową pokrywę (2) można otworzyć i zawiesić przy pomocy haczyka na krawędzi płyty grillującej 3.
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Przed pierwszym użyciem | Obsługa grilla elektrycznego

4. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1.  Przed pierwszym użyciem wytrzyj wewnętrzną stronę pokrywy 1 i płytę grillującą 3 zwilżoną ściereczką 

w roztworze ciepłej wody i neutralnego płynu do mycia naczyń.. Wytrzyj powierzchnię, na której został 
zastosowany środek do mycia naczyń, ściereczką zwilżoną czystą wodą, a następnie wytrzyj ją do sucha.

  Uwaga:
Zadbaj o to, aby podczas czyszczenia woda nie przedostała się do jednostki termostatu 14.

2.  Umyj tackę ociekową 4 ciepłą wodą z dodatkiem neutralnego środka do mycia naczyń. Następnie opłucz ją 
pod czystą bieżącą wodą, osusz i umieść z powrotem na podstawie grilla 5.

5. OBSŁUGA GRILLA ELEKTRYCZNEGO
1.  Grill może być używany ze stojakiem lub bez niego. Jeśli nie będziesz używać stojaka, umieść grill na 

podkładce żaroodpornej.
2.  Wyjmij tackę ociekową 4. Nalej do niej tyle wody, aby pokrywała całe dno, i zainstaluj z powrotem na 

miejscu.

Uwaga: Jeśli nalejesz do tacki ociekowej A6 wodę, będzie ją po użyciu łatwiej wyczyścić.

3.  Włącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka instalacji elektrycznej.
4.  Ustaw termostat zgodnie z rodzajem potrawy, którą będziesz grillować. Zapalona kontrolka sygnalizuje 

podgrzewanie płyty grillującej 3.

Uwaga: Przy pierwszym użyciu przymknij pokrywę 1 i ustaw termostat 14 na maximum na pozycję 
MAX i odczekaj do podgrzania płyty grillującej. Pogrzanie płyty grillującej 3 na ustawioną temperaturę jest 
sygnalizowane przez zgaśnięcie kontrolki świetlnej. Pozostaw pusty grill włączony przez 3–5 minut, aby 
usunąć ewentualny brzydki zapach. Przy pierwszym uruchomieniu może pojawić się słaby dym, który po 
chwili zniknie.

5.  Podgrzej płytę grillującą 3. Podgrzewanie przy zamkniętej pokrywie 1 będzie szybsze. Po osiągnięciu 
ustawionej temperatury kontrolka świetlna zgaśnie. Grill jest przygotowany do użytku.

6.  Odchyl pokrywę 1 i połóż na płycie grillującej 3 mięso, warzywa lub inne produkty przeznaczone do 
grillowania. Możesz grillować z zamknięta lub otwartą pokrywą 1. Sprawdzaj regularnie stan potraw 
i w razie potrzeby obracaj je.

Uwaga: Kontrolka płyt grillujących na przemian zapala się i gaśnie. Sygnalizuje to na utrzymywanie 
nastawionej temperatury.

7.  Podczas grillowania należy sprawdzać, czy nie doszło do zapełnienia tacki ociekowej 4. Jeśli dojdzie do jej 
zapełnienia, należy ją opróżnić i zainstalować ponownie na miejsce. Pojemność tacki ociekowej 4 wynosi 
300 ml.
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  Uwaga:
Podczas przenoszenia tacki ociekowej 4 należy używać rękawic kuchennych, aby nie doszło do oparzeń skóry.

8.  Gdy potrawa jest gotowa, zdejmij ją z płyty grillującej 3 za pomocą łopatki lub szczypców z materiału 
żaroodpornego.

  Uwaga:
Nie używaj metalowych szczypców lub łopatki, noża lub innych ostrych akcesoriów kuchennych.
Mogłoby dojść do uszkodzenia nieprzywierającej powłoki płyty grillującej A5.

9.  Zanim zaczniesz grillować kolejne produkty, najpierw wyczyść powierzchnię płyty grillującej A5 drewnianą 
lub plastikową szpachlą z resztek produktów i opróżnij tackę A6.

  Uwaga:
Podczas czyszczenia płyty grillującej A5 zachowaj szczególną ostrożność, aby nie oparzyć się o jej rozgrzaną 
powierzchnię.

10.  Po zakończeniu grillowania wyłącz grill poprzez ustawienie termostatu A4 na pozycję OFF (wyłączone). 
Wyciągnij wtyczkę kabla sieciowego z gniazdka elektrycznego. Odłącz wtyczkę jednostki termostatu A4 od 
grilla.

11.  Przed przenoszeniem grilla pozostaw go do ostygnięcia.

NIEPRZYWIERAJĄCA POWŁOKA PŁYTY GRILLUJĄCEJ
  Płyta grillująca 3 Twojego grilla jest wyposażona w specjalną powłokę nieprzywierającą. Powłoka ta 

umożliwia zdrowe przygotowywanie potraw przy użyciu minimalnej ilości tłuszczu lub oleju.
  Nie używaj ostrych lub metalowych akcesoriów kuchennych ani nie krój potraw bezpośrednio na płycie 

grillującej 3. Producent nie odpowiada za uszkodzenia powłoki spowodowane na skutek używania strych 
lub metalowych akcesoriów kuchennych.

  Zmiana koloru powierzchni płyty grillującej 3 nie ma wpływu na jej funkcjonalność.

RADY DOTYCZĄCE GRILLOWANIA MIĘSA
  Do grillowania należy używać świeżego mięsa. Z rozmrożonego mięsa wypływa sok i po grillowaniu będzie 

ono wysuszone.
  Nie grilluj zbyt dużych kawałków mięsa. Przed grillowaniem pokrój mięso na plastry o grubości 1 do 2 cm.
  Nie zalecamy grillowania mięsa z grubymi kośćmi, np. kotletów z kośćmi.
  Przed grillowaniem nie należy solić mięsa. W przeciwnym wypadku będzie ono wysuszone i twarde.
  Przed rozpoczęciem grillowania marynowanego mięsa należy z niego najpierw wytrzeć nadmiar marynaty. 

Niektóre marynaty zawierają duże ilości cukru, który podczas grillowania może się przypalać na płycie 
grillującej.

  Podczas grillowania nie nakłuwaj mięsa. W przeciwnym wypadku wypłynie z niego sok, a mięso będzie 
twarde i wysuszone.

  Nie wysuszaj mięsa przez zbyt długie grillowanie.
  Mięso kurczaka należy dokładnie upiec.
  Po zakończeniu grillowania dopraw mięso do smaku solą i przyprawami.
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Zalecany czas przyrządzania mięsa

6. ZALECANY CZAS PRZYRZĄDZANIA MIĘSA

Gatunek mięsa Zalecane ustawienia 
termostatu Zalecany czas grillowania

Stek/wołowina MAX 10–15 min

Polędwiczka wieprzowa 4–MAX 9–10  min

jagnięcina MAX 12–18  min

Udka kurczaka MAX 25–30  min

Skrzydełka kurczaka MAX 15–20  min

Ryby (całe) MAX 12–15  min

Kebab 3–4 10–12  min

Kiełbasy 3–4 8–12 min

Uwaga: Powyższe informacje mają charakter wyłącznie orientacyjny. Rzeczywisty czas grillowania jest 
uzależniony od rozmiaru i ciężaru potraw oraz od tego, czy grillowanie przebiega z zamkniętą czy otwartą 
pokrywą 1.
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7. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
  Przed rozpoczęciem czyszczenia wyłącz grill poprzez ustawienie termostatu 14 na pozycję OFF 

(wyłączone). Wtyczkę kabla sieciowego wyjmij z gniazdka elektrycznego i odłącz wtyczkę jednostki 
termostatu 14 od grilla. Pozostaw grill do wystygnięcia.

  Wyczyść powierzchnię płyty grillującej 3 po każdym użyciu, aby zapobiec nawarstwianiu się 
przypieczonych resztek produktów. Do czyszczenia użyj zwilżonej, miękkiej ściereczki. Jeśli na powierzchni 
płyty 3 zostały przypalone resztki produktów, np. z marynowanego mięsa, skrop te miejsca roztworem wody 
i neutralnego płynu do mycia naczyń.. Po zastosowaniu środka do mycia naczyń wytrzyj płytę 3 czystą 
zwilżoną ściereczką, a następnie wytrzyj ją do sucha.

Rada: Czyszczenie płyty 3 będzie prostsze, jeśli będzie ona letnia.

  Usuń z tacki ociekowej 4 sok i tłuszcz. Następnie umyj ją ciepłą wodą z dodatkiem neutralnego płynu do 
mycia naczyń, a potem wypłucz ją czystą wodą, osusz i włóż z powrotem do podstawy grilla.

  Oczyść pokrywę 1 ściereczką zwilżoną roztworem ciepłej wody i neutralnego środka do mycia naczyń. 
Następnie wytrzyj ją czystą zwilżoną ściereczką i wysusz.

  Do czyszczenia rękojeści 2 i stojaka użyj zwilżonej ściereczki. Następnie osusz wszystkie wymienione 
części.

  Wytrzyj jednostkę termostatu 14 suchą ściereczką.
  Nie używaj do czyszczenia druciaków, ściernych środków czyszczących, żrących środków chemicznych, 

benzyny, rozpuszczalników itp. Nie myj żadnej części grilla w zmywarce do naczyń. Nie zanurzaj grilla ani 
jego kabla sieciowego do wody ani innej cieczy.

PRZECHOWYWANIE
  Po wystygnięciu płyty 3 umieść grill i jego kabel zasilający w suchym, czystym miejscu z dala od dzieci.
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Dane techniczne

8. DANE TECHNICZNE
Nominalny zakres napięcia 220–240 V

Częstotliwość nominalna 50/60 Hz

Moc znamionowa 1400–1600 W

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.

WYJAŚNIENIE TABLICZEK ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA URZĄDZENIU

Niniejszy produkt jest produkowany 
zgodnie z zatwierdzonymi normami.

Urządzenie to jest chronione przez 
podwójną izolację.
Należy zawsze sprawdzić, czy napięcie 
sieciowe odpowiada napięciu na tabliczce 
znamionowej.

Stopień ochrony



PL

GRILL ELEKTRYCZNY INSTRUKCJA OBSŁUGI

65Utylizacja

9. UTYLIZACJA

To narzędzie, akumulator, wyposażenie i opakowania należy segregować w celu przeprowadzenia 
ich ekologicznego recyklingu.

Nie wyrzucaj narzędzi elektrycznych, baterii ani akumulatorów wraz ze zwykłym odpadem domowym!

Tylko dla państw Unii Europejskiej:

Zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE narzędzia elektryczne, które nie są już wykorzystywane, 
i zgodnie z dyrektywą europejską 2006/66/WE, uszkodzone lub zużyte zestawy baterii/
akumulatorów należy gromadzić oddzielnie w sposób przyjazny dla środowiska.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE
UTYLIZACJI ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ
Oddaj wszystkie materiały opakowaniowe w miejscu określonym przez urząd do likwidacji odpadu.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na produktach lub w dokumentacji przewodniej oznacza, że 
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłym 
odpadem domowym. Odwieź te produkty na wyznaczone miejsca zbiórki, gdzie zostanie 
przeprowadzona ich prawidłowa utylizacja, odzysk i recykling. W niektórych państwach 
Unii Europejskiej lub w niektórych państwach europejskich przy zakupie nowego produktu 
można zwrócić odpowiedni produkt lokalnemu sprzedawcy. Przez prawidłową utylizację 
tego produktu przyczyniasz się do ochrony cennych zasobów naturalnych i zapobiegasz 
ewentualnemu negatywnemu wpływowi odpadów na środowisko naturalne i zdrowie 
ludzkie, do którego mogłoby dojść w wyniku nieprawidłowej utylizacji odpadu. Więcej 
szczegółowych informacji udzielą lokalne urzędy lub najbliższy punkt zbiórki odpadów. 
W przypadku niewłaściwej utylizacji tego typu produktu może zostać nałożona kara 
zgodna z obowiązującymi przepisami narodowymi.

Dla fi rm działających w Unii Europejskiej
Jeśli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne lub elektroniczne, zasięgnij informacji 
u swego sprzedawcy lub dostawcy. Utylizacja w krajach spoza Unii Europejskiej. Jeśli 
chcesz poddać ten produkt utylizacji, zwróć się do lokalnego urzędy lub sprzedawcy 
o niezbędne informacje o sposobie utylizacji.

Produkt spełnia wszystkie podstawowe wymogi wszystkich właściwych dyrektyw UE.

Tekst, design i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do 
dokonania tych zmian.

Instrukcja obsługi w języku oryginalnym.
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2310, Szigetszentmiklós 
Kántor u. 10

 A termék gyártója: FAST ČR, a.s. (U Sanitasu 
1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország)

 A FAST Hungary Kft. (2310 Szigetszentmiklós, 
Kántor út 10.) mint a termék magyarországi im-
portőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és 
gyártási számú készülékre jótállást biztosít a 
fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

 A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó 
részére történő átadástól (vásárlástól), illetve 
ha az üzembe helyezést a terméket értékesítő 
vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az 
üzembe helyezéstől számított 24 hónapig, míg 
250.000,- Ft eladási ár felett 36 hónapig tartó 
időtartamra vállal jótállást. Ha a terméket a 
fogyasztó az átadástól számított fél éven belül 
helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő a 
termék átadásától kezdődik. A termék alkotóré-
szeire és tartozékaira (pl. akkumulátor) a jótál-
lási idő a termék átadásától számított 12 hónap. 

 A jótállási igény a jótállási jeggyel, az át-
adástól (ha releváns az üzembe helyezéstől) 
számított (i) 1 évig - 100.000,- Ft eladási árat 
meg nem haladó termék esetén; (ii) 2 évig - 
250.000,- Ft eladási árat meg nem haladó ter-
mék esetén; (iii) 3 évig - 250.000,- Ft eladási 
árat meghaladó termék esetén a terméket 
értékesítő vállalkozásnál, annak székhelyén, 
vagy bármely telephelyén, fióktelepén, illetve 
mindhárom esetben a jótállási jegyen feltünte-
tett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg az 
előző (i) pont szerinti esetben, azaz 100.000,- Ft 
eladási árat meg nem haladó termék esetén a 
13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivata-
los szerviznél érvényesíthető.  Jótállási jegy 
hiányában a fogyasztói szerződés megkötését 
bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó be-
mutatja a termék ellenértékének megfizetését 
hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek 
érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy 
őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási 
időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó - 
választása szerint - (i) a hibás termék díjmentes 
kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, 
ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy 
ha az a jótállásra kötelezettnek a fogyasztó által 
érvényesíteni kívánt másik igény teljesítésével 
összehasonlítva aránytalan többletköltséget 
eredményezne, vagy (ii) ha a kötelezett a kija-
vítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e 
kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a 
fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget ten-
ni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy 
kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor 
a fogyasztó megfelelő árleszállítást igényel-
het, vagy a hibát a kötelezett költségére maga 
kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja vagy el-
állhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt 

elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott 
jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott 
költséget köteles a jótállásra kötelezettnek 
megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra 
kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként 
indokolt volt.  Ha a jótállási időtartam alatt a 
termék első alkalommal történő javítása során 
megállapítást nyer, hogy a termék nem javít-
ható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányá-
ban a termék a megállapítást követő 8 napon 
belül kicserélésre kerül. Ha a termék cseréjére 
nincs lehetőség, a fogyasztó által bemutatott, 
a termék ellenértékének megfizetését igazoló 
bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon 
belül kell a fogyasztó részére visszatéríteni.  
Ha a jótállási időtartam alatt a termék három 
alkalommal történő kijavítást követően ismét 
meghibásodik, a fogyasztó eltérő rendelkezése 
hiányában, valamint ha a fogyasztó nem igényli 
a vételár arányos leszállítását, és nem kívánja a 
terméket a jótállásra kötelezett költségére kija-
vítani vagy mással kijavíttatni, a termék 8 napon 
belül kicserélésre kerül. Ha a termék kicserélé-
sére nincs lehetőség, a fogyasztó által bemu-
tatott, a termék ellenértékének megfizetését 
igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc 
napon belül kell a fogyasztó részére visszaté-
ríteni.  Ha a termék kijavítására a kijavítási 
igény közlésétől számított 30. napig nem kerül 
sor, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a 
terméket a 30 napos határidő eredménytelen el-
teltét követő nyolc napon belül cserélni kell. Ha 
a termék cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztó 
által bemutatott, a termék ellenértékének meg-
fizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételá-
rat a 30 napos kijavítási határidő eredménytelen 
elteltét követő nyolc napon belül kell a fogyasztó 
részére visszatéríteni.  A fogyasztó a hiba fel-
fedezését követően késedelem nélkül, legké-
sőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon belül 
köteles a hibát közölni. A bejelentés kapcsán 
kérjük vegye figyelembe, hogy a jótállási igény 
kizárólag a jótállási határidőben érvénye-
síthető! Mindazonáltal a jótállási határidő 
meghosszabbodik a javításra átadás nap-
jától kezdve azzal az idővel, amely alatt a 
fogyasztó a terméket a hiba miatt rendelte-
tésszerűen nem használhatta. Ha a jótállásra 
kötelezett jótállási kötelezettségének megfelelő 
határidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a 
fogyasztó erre irányuló felhívásában tűzött meg-
felelő határidő elteltétől számított 3 hónapon 
belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a 
jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása 
jogvesztéssel jár. A jótállási kötelezettség telje-
sítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a 
jótállás kötelezettjét terhelik. 

 A 151/2003. (IX.22.) Korm.rendeletben meg-
határozott tartós fogyasztási cikk meghibáso-
dása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított három munkanapon belül érvénye-
sített csereigény esetén a terméket értékesítő 
vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan több-
letköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási 
cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás 
a rendeltetésszerű használatot akadályozza (és 
a csere nem lehetetlen).  Kijavítás esetén a fo-
gyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet be-
építésre. Javítási- vagy csereigény esetén töre-
kedni kell arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 
15 napon belül megtörténjen. Ha a javítás vagy a 
csere időtartama a 15 napot meghaladja, akkor 
tájékoztatni kell a fogyasztót a kijavítás vagy a 
csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a 
fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elekt-
ronikus úton, vagy a fogyasztó általi átvétel iga-
zolására alkalmas más módon történik. A rögzí-
tett bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy 
tömegközlekedési eszközön kézi csomagként 
nem szállítható fogyasztási cikket – járművek 
kivételével - az üzemeltetés helyén kell megja-
vítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem 
végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az 
el – és visszaszállításról a jótállás kötelezettje, 
vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvénye-
sített kijavítási igény esetén – a javítószolgálat 
gondoskodik. 

 Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra 
kötelezett mentesül a jótállási kötelezettség alól, 
ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasz-
tó részére való átadását követően keletkezett, 
így például ha a hibát  nem rendeltetésszerű 
használat, használati útmutató figyelmen kí-
vül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, 
leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívül-
álló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél 
nagyobb ingadozása)  illetéktelen átalakítás, 
beavatkozás, nem hivatalos szerviz által vég-
zett szakszerűtlen javítás  fogyasztó feladatát 
képező karbantartási munkák elmulasztása  
normál, természetes elhasználódásra visszave-
zethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemszerű 
kopásnak tulajdonítható meghibásodás okoz-
ta. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő 
jogait, így különösen a Polgári Törvénykönyv 
szerinti kellékszavatossági illetve termékszava-
tossági jogait nem érinti.  Tájékoztatjuk, hogy 
a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott 
fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése 
érdekében Ön a megyei (fővárosi) kereskedelmi 
és iparkamarák által működtetett békéltető tes-
tület eljárását is kezdeményezheti (a békéltető 
testületek elérhetősége: https://bekeltetes.hu/
index.php?id=testuletek).

Jótállási jegy

revision 01/2021



A kereskedő tölti ki

Megnevezés:...............................................................................................................................................................

Típus:........................................................................ Gyártási szám: …………………………………………….

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (ha alkalmazható):……………………………………

Vásárlást igazoló bizonylat  száma:……………………………………………………………………………….

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20......  ..................hó.............nap.

Kereskedő bélyegzője:     Kereskedő aláírása: …………………………………

Kereskedő címe: ………………………………………………

Javítás esetén alkalmazandó
A kereskedő vagy szerviznél történő közvetlen bejelentés esetén a szerviz tölti ki

A jótállási igény bejelentésének időpontja: ……………………………………………………………………….

Javításra átvétel időpontja:…………………………………………………………………………………………

Hiba oka:……………………………………………………………………………………………………………

Javítás módja:……………………………………………………………………………………………………..

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:……………………………………………………...

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:………..………………………………….
    
Szerviz pecsétje: Kereskedő pecsétje:…………………………………

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre. 

A csere időpontja: …………………………………………………

Kereskedő bélyegzője:

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. H-2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830; 

Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu






