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HU  KUKTAFAZÉK  HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Gratulálunk Piere Lamart LAMART kuktájának megvásárlásához, a termék 18/10 elsőosztályú rozsdamentes acélból és rendkívül ellenálló műanyagból készült.
Az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót (beleértve a megjegyzéseket is), és tegye el későbbi használatra! A felhasznált kiváló minőségű anyagok 
biztosítják ennek a kuktafazéknak a biztonságát és hosszú élettartamát. Reméljük, elégedett lesz vele.

AZONOSÍTÁS
Gyártó: Zhejiang Nanlong Group Co.,Ltd;No. 666, Wengbu Village, Jiangnan Road, Yongkang city 321300, Zhejiang, China
Forgalmazó: FAST ČR, a.s.; Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Czech Republic
Típus/Űrtartalom: DSS22 type 5/7L
Üzemi nyomás (bar): 100 kPa
Maximális megengedett biztonsági nyomás (bar): 120-160 kPa I.

FONTOS RENDELKEZÉSEK
a) Olvassa el valamennyi utasítást.

b) Ne hagyja a gyermekeket a működésben levő kukta közelében.

c) Ne tegye a kuktát forró sütőbe.

d)  A nyomás alatt levő kuktát maximális óvatossággal kezelje. Ne érintse a forró felületeket. A fogantyúkat és a gombokat használja. Ha feltétlenül szükséges, használjon 
védőeszközt.

e) Ne használja a készüléket más célra, mint amire tervezték.

f)  Ez a készülék nyomás alatt főz. A kukta helytelen használata égési sérülést okozhat. Ügyeljen rá, hogy melegítés előtt a kukta jól le legyen zárva. Ld. a „Használati 
útmutatót”.

g)  Soha ne nyissa fel erővel a kuktát. Ne nyissa ki a kuktát, amíg meg nem győződött róla, hogy a belső nyomás teljesen lecsökkent. Ld. a „Használati útmutatót”.

h)  Soha ne használja a kuktát víz nélkül. Ilyen esetben komoly kár keletkezhet benne.

i)  Ne töltse meg a kuktát űrtartalmának 2/3-ánál jobban. Olyan élelmiszerek főzésekor, amelyeknek a térfogata főzés közben megnő, mint pl. a rizs vagy az aszalt 
zöldségek, ne töltse meg a kuktát jobban, mint a kapacitásának a fele.

j)  Használjon megfelelő hőforrást, a használati útmutató szerint.

k)  Bőrös hús (pl. marhanyelv) főzése után, amely a nyomás hatására megnőhet, ne szúrja át a húst, amíg a bőr meg van duzzadva, mert leforrázhatja magát.

l)  Tésztafélék főzésekor nyitás előtt kissé rázza meg az edényt, nehogy kidobódjon belőle az étel.

m) Minden használat előtt ellenőrizze, nincsenek-e eldugulva a szelepek. Ld. a használati útmutatót.

n) Soha ne használja a kuktafazekat élelmiszerek nyomás alatti sütésére.

o)  Ne nyúljon hozzá egyetlen biztonsági rendszerhez sem a használati útmutatóban megadott utasításokon kívül.

p)  Csak a gyártótól származó, az adott modellhez megfelelő pótalkatrészeket használjon. Mindig ugyanattól a gyártótól származó, kompatibilis fazekat és fedelet 
használjon.

q) TARTSA BE EZEKEZ AZ UTASÍTÁSOKAT.

Előszó
Örülünk, hogy a mi rozsdamentes kuktánkat választotta, és hiszünk benne, hogy megbízhatóan fogja Önt szolgálni. A termék biztonságának, ellenállóképességének és jó 
külsejének biztosítása érdekében minőségi design-t és anyagokat használunk, és teljes körű működési vizsgálatokat végzünk.

Megfelelő használat esetén ez a kukta sokáig fogja Önt szolgálni. Ez a használati útmutató bemutatja a kukta helyes használati módját, karbantartását és a főzési 
utasításokat. A kuktafazék biztonságos használata érdekében elengedhetetlen, hogy figyelmesen olvassa el és tartsa be az egyes lépéseket, utasításokat.

A kuktafazék és a fedél 18/8 rozsdamentes acélból készült, amely könnyen tisztítható, és az élelmiszerekkel érintkezve teljesen biztonságos.

A dupla fenék mindenfajta hőforráshoz alkalmas, beleértve az indukcióst is.

Kuktafazekunk teljesíti és meghaladja a GB 15066-2004 (kukta rozsdamentes acélból) szabvány előírásait, valamint az EN 12778 2003 európai szabványt is.
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A MODELL LEÍRÁSA ÉS SZÁMA
Kép 1

1. Fogantyú

2. Biztonsági szelep

3. Szabályozó - üzemi szelep

4. Kapcsos fedél

5. Fogantyú a kinyitáshoz

6. Biztosíték kijelző

7. Biztonsági ablak

8. A kuktafazék teste

9. Légtelenítő cső

10. Blokkolásgátló csavar

11. Tömítés

A tétel száma Átlag Kihasználható térfogat Üzemi nyomás Első biztonsági nyomás Második biztonsági nyomás

NLP-DSS2240 22 cm Az űrtartalom 2/3-a 100 kPa 120–160 kPa 180–300 kPa

NLP-DSS2250 22 cm Az űrtartalom 2/3-a 100 kPa 120–160 kPa 180–300 kPa

NLP-DSS2260 22 cm Az űrtartalom 2/3-a 100 kPa 120–160 kPa 180–300 kPa

NLP-DSS2270 22 cm Az űrtartalom 2/3-a 100 kPa 120–160 kPa 180–300 kPa

ALAPVETŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Használat előtt kérjük, olvassa el és értse meg az összes utasítást.
Kérjük, hogy szigorúan a használati útmutató szerint járjon el.
1. Ez a kukta kizárólag házi használatra készült. Ettől eltérő használata nem engedélyezett. Tartsa a fazekat gyermekektől és 

olyan felhasználóktól távol, akik nem ismerkedtek meg az útmutató instrukcióival. 
2. Ne érjen hozzá közvetlenül a magas hőmérsékletű fém felületekhez.
3. A kukta forráspontja 120 °C alatt van, és nagy mennyiségű gőzt, vizet, levest, szirupot, ... termelhet.
4. Ne használja a kuktát almalé, búza, bab és hasonló élelmiszerek főzéséhez, amelyek sok bugyogó, eloszlatott anyagot 

hozhatnak létre. Eldugulhat a szelep. Ha nem tudja elkerülni ilyen típusú élelmiszerek főzését, legyen óvatos.
5. Tartsa tisztán és szárazon a biztonsági szelepet, a tömítést, a biztosítékszelepet, a fedelet és a fazék testét.
6. Ne tegyen be közvetlenül szódát a főzéshez (2. ábra) és túl sok olajat vagy bort (3. ábra).

      

2. ábra Kép 3

(Szóda) (Túltöltve olajjal és borral)

7. Ügyeljen rá, hogy stabil tűzhelyen főzzön. Gáztűzhely használata esetén a lángok ne érjenek a kukta oldalfalához (4. ábra). 
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Elektromos tűzhely használata esetén annak átmérője kisebb legyen, mint a kukta alja (5. ábra).

 

4. ábra Kép 5

8. Ne használja ezt a kuktát olajban sütéshez és száraz főzéshez, hogy elkerülje a sérülését és az élettartama rövidülését. Ne 
használjon nagyon nagy összenyomhatóságú olajat. A kukta élettartamának meghosszabbítása és sérülésének elkerülése 
érdekében ne főzzön víz nélkül (6. ábra). 

6. ábra

 

(víz nélkül, szárazon)

9. Ha a biztonsági szelepből vagy a biztonsági ablakból gőz szökik, azonnal zárja el a tüzet. A probléma megoldásáig ne használja 
a terméket.

10. A kukta használata során ne érjen a biztonsági ablakhoz.
11. Soha ne takarja le a szabályozószelepet (7. ábra).
12. Élelmiszerek vagy víz főzésekor ne lépje túl az űrtartalom 2/3-át; rizs, zöldség és bab főzésekor ne lépje túl az űrtartalom 

1/3-át. (8. ábra)

 

 Kép 7 Kép 8

13. Soha ne nyissa fel a fedelet, ha belül nyomás uralkodik; soha ne tegye ki a kuktát hőnek, ha a fedél nincs a megfelelő 
helyzetben.

14. Kerülje el, hogy sokáig tároljon sót, ecetet, cukrot vagy vizet főzés után. Használat után azonnal tisztítsa ki és szárítsa meg 
a kuktát.

15. Használat előtt a kukta valamennyi alkatrészét ellenőrizze, nehogy baleset történjen.

FUNKCIÓ
1. Ez a kukta házi használatra készült. A fedél és a fazék teste 18/8-as acélból készült, amely szép és ellenálló; a feneke kétrétegű, indukciós, villany-, üvegkerámia és 

gáztűzhelyhez egyaránt alkalmas.
1. A biztonságról néhány biztonsági berendezés gondoskodik (9. ábra)

• Szabályozó: Két szint áll rendelkezésre: egy üzemi nyomásszint (100 kPa) és egy nyomáskiengedő szint. 

• Biztonsági szelep: A biztonsági szelep automatikusan ellenőrzi a belső nyomást. Ha a belső nyomás alacsonyabb, mint a biztonságos nyitáshoz szükséges nyomás, 
a szelep leereszkedik. Ekkor a fedél biztonságosan kinyitható. Ha a kukta belsejében nyomás van, a szelep oszlopa felemelkedik, a fogantyúban levő nyílásban 
megjelenik egy piros kupak. A biztonsági szelep automatikusan kiengedi a nyomást, hogy a kukta használata biztonságos legyen. Ha a fedél nincs megfelelően 
rögzítve, a belső nyomás nem nő meg, és a biztonsági szelep csak kiengedi a gőzt – hagyja abba a melegítést, és zárja le a fedelet megfelelően.

• Biztonsági ablak: A fedél oldalán van egy biztonsági ablak. Ez az ablak engedi ki a gőzt, ha a szabályozó és a biztonsági szelep nem tud megfelelően működni, vagy 
ha túl sok gőz van belül. A fazék használatánál ügyeljen a biztonságra.
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9. ábra
Biztonsági ablak

Szabályozó

Biztonsági szelep

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

A kukta első használata előtt
1. Biztonsági okokból az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást. Különösen a „biztonsági előírásokat”.
2. Töltse meg a kuktát 1/2-ig hideg vízzel, zárja le a fedelet, és melegítse, amíg a kezelőszelepből gőz nem kezd távozni. Vegye le a kuktát a tűzhelyről, és hagyja lezárva 

kb. 10 percig, hogy az új edény szagát megszüntesse.
3. Miután a kukta kihűlt, nyissa ki a fedelet. Öntse ki a vizet, tisztítsa ki és szárítsa meg a kuktát.

Normál használat
1. Ügyeljen rá, hogy a légtelenítő cső ne legyen blokkolva. Ha el van dugulva, tisztítsa ki egy rudacskával. Ügyeljen rá, hogy a nyitás megállítására szolgáló biztonsági 

szelep tiszta és rugalmas legyen. A tömítésnek a megfelelő helyzetben kell lennie.
2. Az edényt legalább 1/4 l vízzel vagy egyéb folyadékkal meg kell tölteni, hogy a kukta használatakor gőz képződjön. Az élelmiszerek vagy a víz nem haladhatja meg 

a kukta űrtartalmának 2/3-át. Ha az élelmiszerek főzés közben megduzzadnak, nem haladhatják meg az űrtartalom 1/2-ét.
3. Lezárt fedél: Fordítsa el a fogantyút a nyíl irányába. „PA” hang hallatszik, ami a fedél teljes lezárását jelzi. Szükség esetén a fedél lezárását és kinyitását kézzel 

megnyomva is segítheti (ld. a 10. ábrát).
10. ábra

Melegítés
1. A kuktafazék áthelyezéséhez és lerakásához használja a fogantyú erre szolgáló füleit, nehogy égési sérülést szenvedjen, vagy más kockázatnak tegye ki magát.
2. A kuktának egyenes felületen kell állnia. Melegítéskor a tűzhely lapjának átmérője nem lehet nagyobb, mint a fazék átmérője. Gáztűzhely használata esetén ügyeljen 

rá, hogy a fazekat ne vegyék körbe a lángok. Minden elérhető fűtési - gáz, elektromos, üvegkerámia és indukciós - típus esetén kövesse az utasításokat.
3. A hőmérséklet azonnali növelése érdekében használjon erős lángot a melegítéshez, hogy a szabályozó működni kezdjen ld. Biztonsági előírások 7. pont. Röviddel 

a melegítés megkezdése után a biztonsági szelepből némi gőz szökik, ez normális jelenség. Ha a biztonsági szelep normál körülmények között működik, nem kellene 
gőznek szöknie. Ha a szabályozóból gőz szökik, és a szabályozó működik (kérjük, hogy most számolja ki a melegítési időt), állítsa a hőforrást a legalacsonyabb 
fokozatra, hogy főzés közben a lehető legjobban takarékoskodjon az energiával. Ha a szabályozóból főzés közben megszűnik a gőz távozása, növelje a hőmennyiséget. 
Ha a szabályozó gyorsan engedi ki a gőzt, csökkentse a hőmennyiséget.

• Minden használat előtt ellenőrizze a szelepet (hogy nincs-e eldugulva). 
• Használat előtt győződjön meg róla, hogy a szelep tiszta.
•  Ragadós élelmiszerek főzésekor (ügyeljen rá, hogy ne legyenek túlzottan ragadósak) kissé rázza meg a kuktát, hogy egyenletesen elosztódjanak. Ez különösen bab és 

hasonlók főzésekor érvényes.
•  A biztonsági szelep tisztításakor következetesen tartsa be a használati útmutatót, és ne szedje szét maga a szelepet.
•  Ne cseréljen maga alkatrészeket; na valamelyik alkatrész cserájére van szükség, kérjük, forduljon az eladóhoz.
•  Ha záráskor és nyitáskor a piros biztonsági szelep hirtelen felemelkedik, és a fedelet nem lehet könnyen zárni vagy nyitni, kérjük, nyomja le a piros biztonsági szelepet 

a zárás és nyitás kioldásához. Az Ön kuktáját a Nanlong vállalat szigorú szabványai szerint tervezték és készítették a megbízhatóság, a könnyű és biztonságos kezelés 
érdekében. Megfelelő karbantartás mellett sok éven át megbízhatóan fogja Önt szolgálni.

• Melegítés
  A kukta áthelyezésekor és lerakásakor az egyik kezével fogja meg a rövid alsó fogantyút vagy fülét a fazék típusától függően, a másik kezével a hosszú alsó fogantyút, 

és ne csak az egyik oldalát tartsa, nehogy egy alkatrész meghibásodjon.
• Ezt a kuktát egyenes felületre kell tenni.
• A főzés befejezése a kuktában
 A melegítési idő elteltével vegye le a fazekat a tűzről. A biztonsági szelep leereszkedik (ez a szakasz a főzési idő része).
• A hirtelen lehűtés állapota
  A hőmérséklet és a nyomás azonnali csökkentéséhez megnyomhatja a biztonsági szelep megfelelő gombját, hogy a nyomásszabályozó kiengedje a gőzt, vagy helyezze 

a kuktát folyó víz alá, hogy lehűtse (ld. az ábrán); miután a biztonsági szelep leereszkedett, felnyithatja a fedelet.
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  Ha túllépte a főzési időt, és fel akarja nyitni a fedelet, azonnal hűtse le a kuktát. Állítsa a fazekat egyenes felületre, és enyhén folyó vízzel hűtse egy percig. Ne engedje, 
hogy a víz befolyjon a biztonsági szelepbe.

 
• A normál lehűtés állapota
 A főzés befejezése után várja meg, míg a kukta magától kihűl, és ne nyissa ki a fedelet, amíg a biztonsági szelep le nem ereszkedik.
• Nyissa ki a kuktát
 Forgassa a fogantyút a nyíl irányába.

Néhány gyakori probléma:

Fázis Ok Javítási módok

Röviddel a melegítés megkezdése után 
a nyomásszabályozó hangot ad ki, de nem 
szökik gőz.

1. A nyomásszabályozó eldugult.
2. A ventilátorban élelmiszer maradt.
3. Száraz melegítés.
4. A kukta meg van billenve.

1. Szabaduljon meg a dugulást okozó anyagoktól.
2. Távolítsa el egy tű segítségével.
3. Kapcsolja ki a lángot, állítsa a fazekat egyenesen, 

hajlítsa meg a szabályozót, hogy kijöjjön a gőz; ezután 
nyissa fel a fedelet, és ellenőrizze.

4. Állítsa a fazekat egyenesen.

A biztonsági szelepből gőz szökik 1. A ventilátor nyílása eldugult.
2. Túl sok élelmiszer van benne.
3. A láng túl erős

1. Távolítsa el a dugulást okozó anyagokat.
2. Távolítsa el az élelmiszert.
3. Melegítse lassú tűzön, állítsa be a szabályozót, és 

válasszon megfelelő nyomást. 

Mindenhonnan gőz szökik 1. A szabályozó és a biztonsági szelep meghibásodott 
2. A tömítés rosszul van elhelyezve.
3. A tömítés megsérült. 
4. A tömítés szennyeződött.
5. A fedél nincs teljesen lezárva.

1. Távolítsa el egy tű segítségével. 
2. Helyezze megfelelő helyzetbe a tömítést.
3. Cserélje ki újra a tömítést.
4. Tisztítsa meg a tömítést.
5. Csukja le megfelelően a fedelet.

FŐ MŰSZAKI ADATOK
• Specifikáció: üzemi nyomás 100 kPa
• Biztonsági nyomás: 120 – 160 kPa.
• Biztonsági fedélnyitás: Ha bent 4 kPa-nál nagyobb nyomás van, a fedelet nem lehet felnyitni.
• A lezárt fedél biztonsága: ha a fedél rosszul van lezárva, a nyomás belül 4 kPa alatt marad.
• Második biztonsági nyomás: 300 kPa

Főzési idő
• A főzési idő attól a pillanattól kezdődik, amikor a nyomásszabályozó normálisan gőzt enged ki.
• A következő lista csak referenciául szolgál; szükség esetén módosítsa a főzési időt.
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REFERENCIAIDŐK A FŐZÉSHEZ

Az élelmiszer megnevezése Élelmiszer + vízmennyiség A nyomásszabályozó stabilizálódása után, kis láng

Rizs 1/3 4-8 perc

Zabkása 1/3 8-12 perc

Marha 1/2 15-20 perc

Kukorica 2/3 5-8 perc

Csirke 1/2 10-15 perc.

KARBANTARTÁS

Kuktafazék 
• A szennyeződött helyek tisztításához használjon tisztítószert.
• Szárítsa meg a kuktát.
• A kukta tisztításához ne használjon fémből készült kefét, nehogy megsérüljön a fémfelület.
• Ne érjen hozzá közvetlenül a kukta testéhez fémtárgyakkal. 
• A karbantartást rendszeresen havonta egyszer végezze el

Tömítés 
• Távolítson el a tömítésről minden szennyeződést.
• A tömítést teljesen szárítsa meg.
• Megfelelő helyzetbe szerelje fel a tömítést.
• Hosszabb használat után cseréje ki az eredeti tömítést.

Nyomásszabályozó, légtelenítő cső és biztonsági szelep 

Figyelmeztetés:
Ezeket a javításokat csak szakképzett személy vagy szakszerviz végezheti!

•  Ha a nyomásszabályozó, a légtelenítő cső és a biztonsági szelep eldugul az ételmaradékoktól vagy egyéb anyagoktól, tisztításukhoz használjon kis pálcikát, és 
gondoskodjon róla, hogy a víz akadálytalanul átfolyjon. Nézze meg, hogy az érintkező anyacsavarja rugalmas-e. Ha rugalmas, újra állítsa össze.

•  Minden használat után tisztítsa ki a szabályozó szelepet. Csavarja le az anyát, hogy lehetővé tegye a légtelenítő cső elhajlítását, ami után ki tudja venni a szabályozót. 
A nyitás megállítására szolgáló szelepet szintén időben ki kell tisztítani. Könnyű lecsavarozni a fedélről tisztítás céljából – a tisztítás befejezése után csavarozza vissza 
a szelepet eredeti állásába. A tisztításon kívül azt is ellenőrizni kell, hogy a szelep pálcikája szabadon le tud-e ereszkedni.

•  A biztonsági szelepet rendszeresen tisztítani kell. Tisztítás céljából le lehet szerelni a fedélről, majd az eredeti állásába vissza kell szerelni. Használat előtt fordítsa meg 
a fedelet, és ellenőrizze, hogy a piros kupak szabadon le tud-e ereszkedni.

Távolítsa el a ráégett anyagokat 
• Eltávolításukhoz használjon finom faeszközöket.
• Ha a leégett anyagok nagyon ragadnak, szárítsa ki a kuktát a napon. Mártsa az egészet olajba, majd egy pillanatra áztassa be forró vízbe. Az eltávolításukhoz ne 

használjon éles szerszámokat.

Tisztítsa meg az összes alkatrészt
• A kuktafazék pofáit a tömítést, az esetleg eldugult szelepeket és elérhető helyeket minden használat előtt és után.
• Használat után tisztítsa meg az edényt és a fedelet. Tartsa az edényt és a fedelet külön.

Speciális megjegyzés:
• Soha ne használjon dörzsölő hatású tisztítószert.
• Soha ne mossa a fedőt mosogatógépben.
• Élettartama meghosszabbítása érdekében a tömítésre vigyen fel étkezési zsiradékot.
• A tömítés védelme érdekében használat után soha ne csukja le a fedelet.
• Főzés előtt a fagyasztott élelmiszereket olvassza ki, a babot és a szárított élelmiszereket áztassa be vízbe.
• A buborékos élelmiszerek könnyebb főzése érdekében egy kis időre nyissa ki a fedelet, majd a buborékok távozása után zárja vissza.
• Hosszú ideig tartó főzés esetén problémát jelenthet a víz elvesztése.
• Több színes fűszert tegyen a húshoz, hogy a kuktában levő hús ne veszítse el a színét.
• Ha a leves túlcsordul, mérsékelje a lángot.
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Csere
Javasoljuk, hogy a tömítést évente vagy kétévente cserélje ki. Ha sérült, repedt vagy meghajlott, kérjük, hogy azonnal cserélje ki.
Csere esetén soha ne használjon más gyártóktól származó pótalkatrészt. Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
A biztonsági szelep nem emelkedik fel:
• A fedél nincs jól lezárva;
• A hőforrás túl gyenge a víz felforralásához – növelje a lángot;
• A tömítés szennyeződött vagy deformálódott – tisztítsa meg vagy cserélje ki;
• Ellenőrizze, elegendő-e a folyadék;

Szökik a gőz a fedél környékén:
• A fedél nincs jól lezárva;
• A tömítés nincs jól felhelyezve, vagy deformálódott – tegye fel vagy cserélje ki.

A zárás/nyitás nem rugalmas;
• Ügyeljen rá, hogy a tömítés megfeleljen a fedélhez. Ugyanolyan típust és méretet válasszon, mint az eredeti tömítés volt.
• Várjon, amíg a biztonsági szelep teljesen leereszkedik.
• A túlzott erővel történő nyitás hatására a tömítés deformálódhat. Deformálódás esetén forduljon szakképzett szerelőhöz, és kérjen javítást vagy cserét.
• Soha ne cseréljen alkatrészeket – az eredeti alkatrészeket használja.

TÁROLÁS
A kuktát elmosása és megszárítása után tiszta és száraz, védett helyen tárolja. Ne tegye a fedelet a fazékra, és ne zárja le – csak tegye felfordítva a fazékra vagy külön 
a fazék mellé.

PANASZOK, KARBANTARTÁS
Tartsa be az ebben a használati útmutatóban szereplő valamennyi előírást. Ez a kukta kizárólag házi használatra készült. Tartsa be a rozsdamentes acélból készült kukta 
karbantartására, kezelésére és tisztítására vonatkozó valamennyi alapelvet, beleértve a gyakoriságot is.
A normál karbantartást és javításokat a felhasználó is elvégezheti; nem szükséges a szervizközponthoz fordulni. A tömítőgumi, a szeleprendszer hibája vagy más 
meghibásodás esetén forduljon a forgalmazójához, vagy közvetlenül a FAST ČR, a. s. szervizközpontjához. ; tel.: 323 204 120. Az aktuális lista a www.fastcr.cz oldalon 
érhető el. 

JÓTÁLLÁS
Erre a termékre meghosszabbított 5-éves jótállás vonatkozik, amely a termék megvásárlásának napjától érvényes.

GARANCIALEVÉL
Erre a termékre 60-havi jótállás vonatkozik, amely a termék megvásárlásának napjától érvényes. A jótállás a vásárlás napjától érvényes. Be kell mutatni a garancialevelet 
és az adott termék megvásárlását igazoló érvényes dokumentumot. A jótállás nem érinti a vevőnek a speciális jogszabályok alapján történt termékvásárlásra vonatkozó 
jogait. Az eladó és a vásárló közötti további viszonyokra a Polgári Törvénykönyv érvényes rendelkezései az irányadóak.

TERMÉK (Megnevezés/Termékszám/EAN):

AZ ELADÁS DÁTUMA:

ELADÓ (üzleti név és cím):

AZ ELADÓ/ÜZLET BÉLYEGZŐJE ÉS ALÁÍRÁSA:

Ezt a garancialevelet minden jegyzőkönyvezett reklamáció esetén be kell mutatni.
Ezt a garancialevelet mindig biztonságos helyen tárolja.
A garancialevél csak akkor érvényes, ha olvashatóan és megfelelően van kitöltve, az eladó/üzlet bélyegzőjével és aláírásával, az eladás dátumával, az eladó/üzlet címével 
és a termék leírásával.
Ez a jótállás nem vonatkozik az alábbiakra:

- a termék helytelen használata, vagy a terméknek az ettől a használati útmutatótól eltérő módon való használata
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- a termék módosítása, vagy nem hivatalos szerviz, ill. illetéktelen személy által végzett javítása és nem eredeti alkatrészek használata a javításkor.

- leesés vagy ütés okozta sérülés

- a termék elhasználódása a normál használat során, kivéve az anyaghibákat

Jogos reklamációját annál az eladónál/üzletben érvényesítheti, ahol a terméket vásárolta, vagy közvetlenül a FAST ČR, a. s. szervizközpontjánál. Az aktuális lista 
a www.fastcr.cz oldalon érhető el.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Ne használjon durva vagy agresszív tisztítószereket (pl. maró hatású csőtisztító szert) – megsérülhet a felület.
Óvatlan kezelés esetén megsérülhet a felület (lepattoghat). Ezek a hibák a helytelen használat következményei, nincs szó termékhibáról. Javasoljuk, hogy a tisztítást 
mindig kézzel, nem agresszív tisztítószerrel, puha törlőrongy vagy szivacs segítségével végezze. Tilos mosogatógépben mosni.

KÖRNYEZETVÉDELEM
A termék méretétől függően valamennyi terméken nyomtatott jelzések találhatók, amelyek tájékoztatnak a csomagolóanyagok, összetevők és tartozékok gyártásához használt 
anyagokról, valamint az újrahasznosításukról. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul 
a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről érdeklődjön a helyi 
hatóságoknál vagy a hulladékudvaroknál. 
Ezen hulladékfajta nem megfelelő megsemmisítése a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható. A műanyag táskákat tartsa távol a gyermekektől, mert 
fulladás veszélye fenyeget.

A vásárló tájékoztatást kapott a termék funkciójáról és kezeléséről.




