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EN       Disposal

15. DISPOSAL

INSTRUCTIONS AND INFORMATION ON DISPOSAL OF USED PACKAGING. 
Put any used package material to the place determined by the municipality for waste 
disposal. 

DISPOSAL OF USED ELECTRIC AND ELECTRONIC EQUIPMENT

This symbol on products or accompanying documents means that used 
electric or electronic products must not be put to ordinary municipal waste. 
Hand over such products to determined collection points for proper disposal, 
restoration and recycling. Alternatively, in some countries of the European 
Union or other European countries you can return your products to your local 
dealer when you buy an equivalent new product. By dutiful disposal of this 
product you can preserve precious natural resources and you help prevent any 
potential adverse effects on the environment and human health which could 
be the results of wrong waste disposal. Ask your local authority or the nearest 
collection point for additional details. In case of improper disposal of this waste 
kind penalties can be imposed in accordance with national regulations.

For companies in the European Union countries
Should you want to dispose of electric and electronic devices, ask your dealer 
or vendor for necessary information. Disposal in other countries outside the 
European Union. Should you want to dispose of this product, ask your local 
authorities or your dealer for necessary information about disposal method.

This product fulfils all basic requirements of the EU directives that apply to it.

Text, design and technical specifications can change without prior notice and we reserve the right 
for their change.
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Všeobecné bezpečnostní předpisy 

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
Důležitá bezpečnostní upozornění

Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu
dříve, než najdete všechny součásti výrobku.
Výrobek uchovávejte na suchém místě mimo dosah dětí.
Čtěte všechna upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění
a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Obal

Výrobek je umístěn v obalu bránícím poškozením při transportu. Tento obal je surovinou a lze jej 
proto odevzdat k recyklaci.

Návod k použití

Než začnete se strojem pracovat, přečtěte si následující bezpečnostní předpisy
a pokyny k používání. Seznamte se s obslužnými prvky a správným používáním zařízení. Návod 
pečlivě uschovejte pro případ pozdější potřeby. Minimálně po dobu záruky doporučujeme 
uschovat originální obal včetně vnitřního balicího materiálu, pokladní doklad a záruční list. 
V případě přepravy zabalte stroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistíte si tak maximální 
ochranu výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního 
střediska).

Poznámka: Předáváte-li stroj dalším osobám, předejte jej společně s návodem.
Dodržování přiloženého návodu k obsluze je předpokladem řádného používání stroje. Návod 
k obsluze obsahuje rovněž pokyny pro obsluhu, údržbu a opravy.

Výrobce nepřebírá odpovědnost za nehody nebo škody vzniklé následkem 
nedodržování tohoto návodu.
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2. VYSVĚTLENÍ ŠTÍTKŮ S POKYNY NA STROJI

Vysvětlení štítků s pokyny na stroji
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3. POPIS STROJE A OBSAH DODÁVKY
Popis stroje (Obr. 1)

1
2
3
4
5
6
7
8

Ochranný kryt čepele
Řezací čepel
Ochranný kryt
Přední rukojeť s vypínačem
Zadní rukojeť s vypínačem
Držák kabelu
Kabel a zástrčka
Upínací šroub krytu

Obsah dodávky

Elektrické nůžky
Ochranná lišta nůžek
Návod k obsluze
Záruční list

4. KDE LZE ELEKTRICKÉ NŮŽKY POUŽÍVAT
Správné použití

Tyto elektrické nůžky jsou určeny ke stříhání živých plotů, keřů, křovin a půdopokryvných 
rostlin na soukromých zahradách a pozemcích.Předpokladem správného používání el. nůžek 
je dodržování těchto pokynů.

POZOR! Nebezpečí úrazu! Elektrické nůžky nesmí být používány k sečení trávníků/okrajů 
trávníků nebo k řezání materiálů pro kompost.

5. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
POZOR! Z důvodu bezpečnosti tyto elektrické nůžky nesmí používat osoby mladší 16 let a 
osoby, které se neseznámily s tímto návodem k použití. Osoby s omezenými fyzickými nebo 
mentálními schopnostmi mohou tyto elektrické nůžky používat pouze pod dohledem nebo na 
základě pokynů odpovědné osoby.

Popis stroje a obdah dodávky | Kde lze eletrické nůžky používat | Bezpečnostní pokyny
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POZOR! Při nesprávném používání může být tento výrobek nebezpečný. K zajištění přimě
řené bezpečnosti a výkonu při používání tohoto výrobku je nutno dodržovat varování                             
a bezpečnostní pokyny. Uživatel odpovídá za dodržování varování a pokynů obsažených                   
v tomto návodu a uvedených na výrobku. Nejsou-li ochranné kryty dodané výrobcem správně 
umístěny, výrobek nepoužívejte.

Doporučuje se používat ochranu očí. 
Obecná varování o bezpečnosti elektronářadí.

POZOR! Přečtěte si všechna bezpečností varování a pokyny. 

POZOR! Nedodržení varování a pokynů může vést k zasažení elektrickým proudem, požáru 
resp. vážnému úrazu.

POZOR! Veškerá varování a pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

POZOR! Výraz „elektronářadí“ používaný ve varováních označuje elektronářadí napájené      
z elektrické sítě (s kabelem) nebo z baterie (bez kabelu).

Bezpečnost pracovního místa

Udržujte pracovní místo v čistotě a dobře osvětlené.
Práce v neuklizených a tmavých prostorech často vede k nehodám.
Elektronářadí nepoužívejte na místech, kde hrozí exploze, jako např. v blízkosti hořlavých 
kapalin, plynů nebo v prašném prostředí. 
Elektronářadí produkuje jiskry, které mohou vznítit prach nebo výpary.
Během používání elektronářadí udržujte dostatečnou vzdálenost od dětí a přihlížejících. 
Rozptylování může vést ke ztrátě kontroly.

Elektrická bezpečnost

Zástrčka elektronářadí musí odpovídat síťové zásuvce. Zástrčku nikdy neupravujte. U 
uzemněného elektronářadí nikdy nepoužívejte adaptéry na zásuvky.
Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky sníží riziko úrazu elektrickým proudem.
Zabraňte tělesnému kontaktu s uzemněnými předměty, jako je potrubí, topení, sporáky a 
lednice. 
Je-li vaše tělo spojeno se zemí, hrozí zvýšené riziko zasažení elektrickým proudem.
Elektronářadí nevystavujte dešti ani vlhku. 
Voda v elektronářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Kabel nikdy nepoužívejte k nesprávným účelům, např. k nošení, tahání nebo vypínání 
elektronářadí ze sítě. Udržujte kabel v dostatečné vzdálenosti od horka, oleje, ostrých povrchů 
nebo pohyblivých částí
Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
Během používání elektronářadí venku používejte prodlužovací kabel vhodný k venkovnímu 
použití. 

Bezpečnostní pokyny
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Používáním kabelu vhodného k venkovnímu použití snížíte riziko úrazu elektrickým proudem.
Nelze-li zabránit používání elektronářadí ve vlhkém prostředí, použijte napájení chráněné 
proudovým chráničem. 

Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Osobní bezpečnost

Při používání elektronářadí buďte pozorní, sledujte to, co děláte, a používejte zdravý rozum.
Elektronářadí nepoužívejte, jste-li unavení nebo pod vlivem omamných látek, alkoholu nebo 
léků. 
Chvilka nepozornosti během používání elektronářadí může vést k vážnému zranění. 
Používejte osobní ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu očí. 
Ochranné pomůcky, jako např. protiprašný respirátor, protiskluzová bezpečnostní obuv, tvrdá 
pokrývka hlavy nebo ochrana sluchu používané v odpovídajících podmínkách, snižuje riziko 
zranění.
Vyvarujte se neúmyslnému spuštění. Dříve, než nástroj připojíte ke zdroji energie, resp. baterii, 
nebo než nástroj zvednete či ho přenesete, ujistěte se, že je vypínač v poloze vypnuto (OFF). 
Přenášení elektronářadí s prstem na vypínači nebo zapojení proudu do elektronářadí s 
vypínačem v poloze zapnuto (ON) vede k nehodám.
Před spuštěním elektronářadí odstraňte veškeré seřizovací nástroje nebo klíče. 
Nástroj nebo klíč, který ponecháte připevněn k rotující části elektronářadí, mohou způsobit 
zranění.
Nepřeceňujte se. Za každých okolností si udržujte stabilní postoj a rovnováhu. 
Budete tak lépe ovládat elektronářadí v nepředvídaných situacích.
Noste vhodné oblečení. Nenoste volné oděvy a šperky. Udržujte své vlasy, oděv a rukavice v 
dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí. 
Volné oděvy, šperky nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit v pohyblivých částech.
Jsou-li dodány prostředky pro připojení zařízení k odsávání a sběru prachu, ujistěte se, zda 
jsou správně připojena a používána.
Používání těchto zařízení může snížit rizika spojená s prachem.

Používání a údržba elektronářadí

Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte správné nářadí, které je určené pro prováděnou 
práci. 
Správné elektronářadí bude lépe a bezpečněji vykonávat práci, pro kterou bylo konstruováno.
Nepoužívejte elektronářadí, které nelze zapnout a vypnout spínačem. 
Jakékoliv elektronářadí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.
Odpojujte nářadí vytažením zástrčky ze síťové zásuvky před jakýmkoliv seřizováním, výměnou 
příslušenství nebo před uložením nepoužívaného elektrického nářadí. 
Tato preventivní bezpečnostní opatření omezují nebezpečí nahodilého spuštění elektrického 
nářadí.

Bezpečnostní pokyny
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Elektronářadí skladujte mimo dosah dětí a zabraňte používání elektronářadí osobami, které 
nejsou obeznámeny s elektronářadím nebo tímto návodem k použití. 
Elektronářadí je v rukou nezkušených uživatelů nebezpečné.
Provádějte údržbu elektronářadí. Kontrolujte seřízení pohybujících se částí a jejich pohyblivost, 
soustřeďte se na praskliny, zlomené součásti a jakékoliv další okolnosti, které mohou ohrozit 
funkci elektronářadí. Je-li nářadí poškozeno, před dalším používáním zajistěte jeho opravu. 
Mnoho nehod je způsobeno nedostatečně udržovaným elektrickým nářadím.
Řezací nástroje udržujte ostré a čisté.
Správně udržované a naostřené řezací nástroje se s menší pravděpodobností zachytí za 
materiál nebo se zablokují a práce s nimi se snáze kontroluje.
Elektronářadí, příslušenství, pracovní nástroje atd. používejte v souladu s těmito pokyny a 
takovým způsobem, jaký byl předepsán pro konkrétní elektronářadí, a to s ohledem na dané 
podmínky práce a druh prováděné práce. 
Používání elektronářadí k provádění jiných činností, než pro jaké bylo určeno, může vést k 
nebezpečným situacím.
Používejte elektronářadí, příslušenství a břitové destičky v souladu s těmito pokyny, s ohledem 
na pracovní podmínky a práci, kterou se chystáte provádět. 
Používání elektronářadá k jiným než zamýšleným účelům by mohlo vést k nebezpečné 
situaci.

Servis

Nechte si své elektronářadí servisovat kvalifikovaným technikem, který bude používat pouze 
identické náhradní díly
Díky tomu zachováte bezpečnost elektronářadí.

Bezpečností varování u elektrických nůžek na živý plot

Všechny části těla udržujte mimo řezací nůž. Když se nůž pohybuje, neodstraňujte uříznutý 
materiál ani nedržte materiál, který chcete uříznout. Při odstraňování zadřeného materiálu 
zajistěte, aby byl spínač ve vypnuté poloze. 
Chvíle nepozornosti při použití elektrických nástrojů může mít za následek vážné zranění 
osob.
Elektrické nůžky na živý plot přenášejte za rukojeť, když je nůž zastavený. Při přepravě nebo 
skladování nůžek na živý plot vždy nasaďte kryt nože. Řádnou manipulací s nůžkami se 
snižuje riziko osobního zranění noži.
Držte elektrický přístroj za izolované rukojeti, protože řezací nůž by mohl přijít do styku 
s vlastnísíťovou šňůrou. 
Kontakt řezacího nože s přívodní šňůrou, která je pod napětím, může způsobit přenos napětí 
na kovové části přístroje a může vést k úrazu elektrickým proudem.
Udržujte kabel mimo oblast střihání.
Během provozu se může kabel ztratit v křoví a může být omylem přeříznut.

Bezpečnostní pokyny
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FZN 2000-E

6. DODATEČNÁ BEZPEČNOSTÍ 
DOPORUČENÍ

Bezpečnost pracovní oblasti

Výrobek používejte způsobem a k účelům popsaným v tomto návodu.
Obsluha nebo uživatel odpovídá za nehody nebo rizika způsobená jiným osobám nebo jejich 
majetku.

Elektrická bezpečnost

Britský normalizační ústav (British Standards Institute) doporučuje zařízení k omezení 
zbytkového proudu (RCD) se spouštěcím proudem nepřesahujícím 30mA. Zkontrolujte 
proudový chránič před každým použitím. Před použitím zkontrolujte kabel, zda není 
poškozen, a v případě poškození nebo opotřebení kabel vyměňte.
Výrobek nepoužívejte, jsou-li elektrické kabely poškozené nebo opotřebované.
Dojde-li k pořezání kabelu nebo poškození izolace, elektronářadí okamžitě odpojte ze zdroje 
elektrické energie. Elektrického kabelu se nedotýkejte, dokud není odpojen od dodávky 
elektrické energie.
Váš prodlužovací kabel musí být rozvinutý. Svinuté kabely se mohou přehřívat a snižovat tak 
účinnost vašeho přístroje.
Před odpojením zástrčky, konektoru kabelu nebo prodlužovacího kabelu vždy vypněte přívod 
elektrického proudu.

Před svinutím kabelu k uskladnění vypněte přístroj, vytáhněte zástrčku z přívodu elektrického 
proudu a zkontrolujte elektrický kabel, zda nejeví známky poškození nebo stárnutí. 
Neopravujte poškozený kabel. Vyměňte ho za nový
Kabel vždy svinujte opatrně. Vyhněte se zkroucení.
Přístroj připojujte pouze k takovému síťovému napětí, které odpovídá jmenovité hodnotě 
vyznačené na výrobním štítku.
Zemnění by nemělo být za žádných okolností spojeno s žádnou částí výrobku.

Kabely

Používejte pouze prodlužovací kabely povolené dle HD 516. Zeptejte se odborníka.

Osobní bezpečnost

Vždy noste vhodný oděv, rukavice a bezpečnou obuv.
Důkladně zkontrolujte oblast, kde se má výrobek používat, a odstraňte všechny kabely a jiné 
cizí předměty.

Dodatečné bezpečnostní pokyny
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6. DODATEČNÁ BEZPEČNOSTÍ 
DOPORUČENÍ

Bezpečnost pracovní oblasti

Výrobek používejte způsobem a k účelům popsaným v tomto návodu.
Obsluha nebo uživatel odpovídá za nehody nebo rizika způsobená jiným osobám nebo jejich 
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vyznačené na výrobním štítku.
Zemnění by nemělo být za žádných okolností spojeno s žádnou částí výrobku.

Kabely

Používejte pouze prodlužovací kabely povolené dle HD 516. Zeptejte se odborníka.
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Dodatečné bezpečnostní pokyny CZ25

NÁVOD K OBSLUZEELETRICKÉ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

Veškeré úpravy (otáčení řezacího nože, naklonění hlavy nože) musí být prováděno s 
nasunutým pouzdrem a elektrické nůžky nesmějí ležet při těchto úpravách na noži.
Před používáním a po každém nárazu zkontrolujte nářadí, zda nevykazuje známky opotřebení 
a v případě potřeby opravte.
Před použitím elektrických nůžek se vždy ujistěte, že je k nůžkám řádně připevněný ochranný 
kryt ruky, který byl součástí dodávky.
Nikdy nepoužívejte neúplný výrobek nebo výrobek s nepovolenou úpravou.

Používání a údržba elektronářadí 

Naučte se jakým způsobem rychle vypnout nůžky na živý plot v případě nouzové situace.
Nikdy nedržte nůžky za ochranný kryt ruky.
Nepoužívejte nůžky na živý plot, když jsou bezpečnostní přípravky (ochrana ruky, obouruční 
spínání, ochranný kryt, rychlý vypínač nože) poškozené.
Během používání výrobku nepoužívejte žebřík.

Vytáhněte zástrčku ze sítě

Chystáte-li se výrobek na nějakou dobu opustit.
Chystáte-li se odstranit ucpání.
Před kontrolou, čištěním nebo práci na zařízení.
 zasáhnete-li nějaký předmět. Výrobek nepoužívejte, dokud si nejste zcela jisti, že je výrobek 
 schopný bezpečného provozu.
Začne-li přístroj neobvykle vibrovat. Okamžitě výrobek zkontrolujte. Nadměrná vibrace může 
 vést ke zranění.
Chystáte-li se výrobek předat jiné osobě.

Údržba a skladování

POZOR! NEBEZPEČÍ ÚRAZU! Nedotýkejte se nožů. Po ukončení práce nebo při jejím 
přerušení nasaďte na nože ochranný kryt.

Udržujte všechny matice a šrouby utažené, abyste zajistili, že jsou nůžky v bezpečném 
provozním stavu.

7. ROZSAH POUŽITÍ
Nůžky na živý plot používejte výhradně k řezání živých plotů, keřů a jiných okrasných dřevin. Při 
použití nůžek na živý plot k jinému účelu, než je výslovně uveden v návodu, hrozí riziko jejich 
poškození nebo vážného poranění obsluhy.

Dodatečné bezpečnostní pokyny | Rozsah použití
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8. MONTÁŽ STROJE (obr. 1)

Montáž ochranného krytu a lišty

Nasuňte přiložený ochranný kryt (3) do drážek v těle plotových nůžek a upevněte jej na obou
stranách pomocí přiložených upínacích šroubů (8).

Připojení k elektrické síti

Nůžky na živý plot připojte pouze k jednofázovému napájení střídavým proudem. 
Ověřte si, že parametry napájecí sítě odpovídají hodnotám uvedeným na typovém štítku
nářadí.
Připojte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky vhodného prodlužovacího kabelu. 
Vytvořte smyčku, protáhněte ji otvorem v zadní rukojeti a zahákněte ji za držák kabelu (6).

9. SPUŠTĚNÍ NÁŘADÍ (obr. 1)

POZOR! Varování!
Nářadí používejte výhradně k účelům uvedeným v kapitole Rozsah použití.

Zapnutí nářadí

Stiskněte oběma rukama současně vypínač na zadní rukojeti (5) a vypínač na přední 
rukojeti (4).

Vypnutí nářadí

Uvolněte vypínač (5) nebo (4).

Poznámka: 
Brzda řezacích čepelí zastaví pohyb čepelí do 0,5 s, tedy téměř okamžitě. Malý záblesk v 
oblasti horních ventilačních otvorů je normální a nepředstavuje žádné riziko ani pro vás, ani 
pro nářadí.

10. STŘÍHÁNÍ ŽIVÝCH PLOTŮ
Před zahájením stříhání plotu najděte větve o průměru větším než 20 mm a odřízněte je
prořezávacími nůžkami na větve.
Lichoběžníkový řez odpovídá přirozenému růstu rostlin a přispívá k optimálnímu růstu živého
plotu.
Nejprve zastřihněte boční strany směrem zdola nahoru. Nyní zastřihněte horní část do tvaru
dle svého přání; zvolit můžete rovný střih, střih do tvaru střechy nebo kulaté zastřižení.

Montáž stroje | Spuštění nářadí | Stříhání živých plotů
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dle svého přání; zvolit můžete rovný střih, střih do tvaru střechy nebo kulaté zastřižení.

Montáž stroje | Spuštění nářadí | Stříhání živých plotů CZ27

NÁVOD K OBSLUZE

Stříhání živých plotů | Skladování | Údržba

ELETRICKÉ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

Bezpečnostní čepel má na bocích zakulacené a odstupňované zuby, které snižují riziko úrazu
při práci s nářadím. Další ochrana proti nárazu brání nežádoucímu zpětnému rázu při 
náhodném kontaktu čepelí se stěnou, plotem aj.
Pokud dojde k zaseknutí či zablokování čepelí cizím předmětem, okamžitě vypněte motor,
vytáhněte zástrčku ze zásuvky a vyjměte předmět z čepelí.
Upozornění: Při kontaktu čepelí s kovovými předměty, např. s plotem, může dojít k poškození
čepelí.
Při stříhání dávejte pozor, abyste měli napájecí kabel vždy bezpečně za sebou. Živý plot
začněte stříhat vždy v nejbližším bodě k napájecí zásuvce a postupujte od ní směrem dál. 
Proto si směr postupu řezu naplánujte ještě před zahájením stříhání živého plotu.

11. SKLADOVÁNÍ (obr. 1)

El. nůžky je nutno skladovat mimo dosah dětí.
Vytáhněte síťovou zástrčku.
Očistěte el. nůžky a nasuňte ochranný kryt 1 na řezací čepel 2.
El. nůžky skladujte na suchém nemrznoucím místě.

12. ÚDRŽBA (obr. 1)

Čištění nůžek na živý plot

POZOR! Nebezpečí poranění / úrazu elektrickým proudem! Před prováděním údržby přístroj 
vždy odpojte z el. sítě a nasuňte ochranný kryt 1 na řezací čepel 2.

Očistěte nůžky na živý plot vlhkým hadříkem. 
Řezací čepel 2 namažte olejem s nízkou viskozitou. 
Vyhněte se kontaktu s umělohmotnými částmi.



CZ       28 Technické údaje

FZN 2000-E

13. TECHNICKÉ ÚDAJE
Napájecí napětí/frekvence 230 ~ 240 V/50 Hz

Otáčky naprázdno 1 800 ot./min

Příkon 520 W

Délka lišty 406 mm

Pracovní délka 360 mm

Max. průměr střihu 16 mm

Hmotnost 2,25 kg

Návod k použití v originálním jazyce.
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CZ29

NÁVOD K OBSLUZEELETRICKÉ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

Prohlášení o shodě

14. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Výrobce:
FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Česká republika
DIČ: CZ26726548

Produkt/značka: NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT, ELEKTRICKÉ / FIELDMANN

Typ/model:  FZN 2000-E
 230–240 V~, 50 Hz, 520 W

Tento produkt splňuje požadavky níže uvedených směrnic a předpisů:
Směrnice Rady ES pro strojní zařízení 2006/42/ES
Směrnice ES pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) č. 2014/30/EU

a norem:
EN 60745-1:2006
EN 60745-2-15:2009+A1
EN 55014-1:2006+A1+A2
EN 55014-2:1997+A2
EN 61000-3-2-:2014
EN 61000-3-3:2013

Označení CE: 16

Místo vydání:  Praha   Jméno:  Ing. Zdeněk Pech 

      Předseda představenstva 

Datum vydání:  1. 8. 2016  Podpis:

 

 
 

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
         

Produkt/ značka:   Elektrické nůžky na plot / FIELDMANN 
 
Typ/ model:    FZN 2000-E jako výrobní model HTLD17C-360                                    

    AC 230-240V; 50Hz; 520W; délka 360 mm; Třída II; IPX0 
    naměřená hladina akustického výkonu: LPA= 94 dB(A) 
    garantovaná hladina akustického výkonu: LWA= 105 dB(A) 
 

Výrobce:  FAST ČR, a.s. 
U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic  
VAT no: CZ24777749 

 
Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce. 
Osoba pověřená kompletací technické dokumentace: FAST ČR, a.s. 
 
Předmět výše popsaného prohlášení je v souladu s příslušnými harmonizačními právními 
předpisy Unie:  
Směrnice MD 2006/42/EC  Směrnice EMC 2014/30/EU 
Směrnice NEOE 2000/14/EC  Směrnice RoHS 2011/65/EU 
 
Příslušné harmonizované normy a další technické specifikace:       
EN 62841-1:2015     EN IEC 55014-1:2021 
EN 62841-4-2:2019    EN IEC 55014-2:2021 

EN 61000-3-2:2019+A1 
EN 61000-3-3:2013+A2 

 
 

Místo vydání:  Praha                           Jméno: Petr Uher – Odpovědná osoba 
 Datum vydání:  30. 08. 2022                  Podpis: 
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15. LIKVIDACE

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, 
že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného 
komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto 
výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské 
unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu 
prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto 
produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což 
by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si 
vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné 
likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy 
uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné 
informace od svého prodejce nebo dodavatele. Likvidace v ostatních zemích 
mimo Evropskou unii Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento 
výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu 
likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj 
vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifi kací se mohou měnit bez předchozího upozornění a 
vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

FZN 2000-E
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15. LIKWIDACJA

ZALECENIA I INFORMACJE O POSTĘPOWANIU Z ZUŻYTYM PAKOWANIEM. 
Zużyty materiał z opakowania przekazuje się na gminne wysypisko odpadów.

Ten symbol na produktach albo w dokumentach przewodnich oznacza, 
że zużyte wyroby elektryczne i elektroniczne nie mogą być dodawane do 
zwykłych odpadów komunalnych. W celu właściwej likwidacji, odzysku i 
recyklingu trzeba je przekazywać w ustalone zbiorcze miejsca. Alternatywnie 
w niektórych krajach Unii Europejskiej albo w innych krajach europejskich 
można zwrócić takie wyroby lokalnemu sprzedawcy przy zakupie nowego, 
ekwiwalentnego produktu. Właściwa likwidacja tego produktu pomoże 
zachować cenne źródła naturalne i pomaga w zapobieganiu negatywnym 
wpływom na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, które mogłaby 
spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji 
udziela Urząd gminy albo najbliższe wysypisko odpadów. Przy niewłaściwej 
likwidacji tego rodzaju odpadu, zgodnie z przepisami krajowymi, może dojść 
do nałożenia mandatu karnego.

Dotyczy podmiotów gospodarczych w Unii Europejskiej
Jeżeli trzeba zlikwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, to niezbędne 
informacje należy uzyskać od swojego sprzedawcy albo dostawcy. 

Likwidacja w innych krajach poza Unią Europejską
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeżeli chcemy ten wyrób 
zlikwidować, to niezbędne informacje o właściwym sposobie likwidacji 
otrzymujemy od urzędów lokalnych albo od swojego sprzedawcy.

Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go 
dotyczą.

Zmiany w tekście, designie i specyfikacji technicznej mogą nastąpić bez wcześniejszego 
uprzedzenia i zastrzegamy sobie prawo do ich wprowadzania.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH 



Záruční podmínky 

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek zá
ruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupu
jícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených pod
mínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební 
zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použi
tí. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může 
kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého 
byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném au
torizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci 
uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo 
ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční 
doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci 
součinnost nutnou pro ověření existence reklamo
vané vady. Do reklamačního řízení se přijímá pou
ze kompletní a z důvodů dodržení hygienických 
předpisů neznečištěný výrobek. V případě opráv
něné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu 
od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku 
převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo oka
mžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen 
výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá 
práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, zá
ruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu ... ). 
Záruka se nevztahuje zejména na: 
■ vady, na které byla poskytnuta sleva ■ opotřebení 
a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku■ po
škození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné 
instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k po
užití, platnými právními předpisy a obecně známý
mi a obvyklými způsoby používání, v důsledku pou
žití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen 
■poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo ne
správné údržby■ poškození výrobku způsobené jeho 
znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná 
událost, požár, vniknutí vody ... ) ■ vady funkčnos
ti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, 
rušivým elektromagnetickým polem apod. ■ me
chanické poškození výrobku (např.ulomení knoflíku, 
pád ... ) ■ poškození způsobené použitím nevhod
ných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) 
nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. 
vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otře
sy ... )■ poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrob
ku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou 
osobou (servisem) ■ případy, kdy kupující při rekla
maci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde 
reklamovaný výrobek zakoupil) ■ případy, kdy se 
údaje v předložených dokladech liší od údajů uvede
ných na výrobku■ případy, kdy reklamovaný výrobek 
nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, 
kterými kupující prokazuje svá ■ práva reklamovat 
(např. poškození výrobního čísla nebo záruční plom
ba přístroje, přepisované údaje v dokladech ... ) 

Záručné podmienky 

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 
24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. 
Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených pod
mienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar 
predaný spotrebitel'ovi na bežné domáce použitie. 
Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) móže 
kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktoré
ho bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom 
autorizovanom servise. Kupujúci je povinný rekla
máciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby ne
dochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskór však do 
konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri rekla
mácii spolupracovať pri overení existencie reklamo
vanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma 
iba kompletný a z dóvodu dodržania hygienických 
predpisov neznečistený výrobok. V prípade opráv
nenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu 
od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku 
prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je 
kupujúci po skončení opravy povinný výrobok pre
vziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva 
reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný 
list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky ... ). 
Záruka sa nevzťahuje na: 
■ chyby, na ktoré bol i poskytnuté zlavy ■ opotrebenia 
a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku ■
poškodenievýrobku v dosled ku neodbornej či nespráv
nej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na 
použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne 
známymi a obvyklými spósobmi používania, v dosled
ku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je 
určený ■ poškodenie výrobku v dósledku zanedbanej 
alebo nesprávnej údržby ■ poškodenie výrobku spó
sobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej 
moci (živelná udalosť, požiar, vniknutievody ... ) ■chy
by funkčnosti výrobku spósobené nevhodnou kvalitou 
signálu, rušivým elektromagnetickým polbm a pod.■
mechanické poškodenievýrobku (napr. zlomenie gom
bíka, pád ... ) ■ poškodenie spósobené použitím ne
vhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (baté
rie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami ( 
napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, 
otrasy ... ) ■ poškodenie, úpravu alebo iný zásah do vý
robku spósobený neoprávnenou alebo neautorizova
nou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri re
klamácii nepreukáže oprávnenosť svojich práv ( kedy 
a kde reklamovaný výrobok zakúpil) ■ prípady, keďsa 
údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvede
ných na výrobku ■ prípady, keď reklamovaný výrobo k 
sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, 
ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamo
vať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej 
plomby prístroja, prepisované údajevdokladoch ... ) 

Conditions of guarantee 

This product is warranted for the period of 24 mon
ths from the date of purchase to the end-user. 
Warranty is limited to the following conditions. 
Warranty is referred only to the customer goods 
using for common domestic use. The claim forservi
ce can be applied either at dealeťs shop where the 
product was bought, or at below mentioned autho
rized service shops. The end-user is obligated to set 
up a claim immediately when the defects appeared 
but only till the end of warranty period. The end
-user is obligated to cooperate to certify the clai
ming defects. Only completed and clean (according 
to hygienic standards) product will be accepted. ln 
case of eligible warranty claim the warranty peri
od will be prolonged by the period from the date of 
claim application till the date of taking overthe pro
duet by end-user, or the date the end-user is obliga
ted to take it over. To obtain the service under this 
warranty, end-user is obligated to certify his claim 
with duly completed following documents: receipt, 
certificate of warranty, certificate of installation ... 
This warranty is void especially if apply as 
follows: ■ Defects which were put on sale. ■
Wear-out or damage caused by common use. ■
The product was damaged by unprofessional or 
wrong installation, used in contrary to the appli
cable instruction manual, used in contrary to legal 
enactment and common process of use or used for 
another purpose which has been designed for.■ The 
productwas damaged by uncared-foror insufficient 
maintenance. ■ The product was damaged by dirt,
accident of force majeure (natural disaster, fire, flo
od, ... ). ■ Defects on functionality caused by low 
duality of signal, electromagnetic field interference 
etc.■ The product was mechanically damaged (e.g. 
broken button, fall. .. ). ■ Damage caused by use of 
unsuitable media, fillings, expendable supplies (ba
tteries) or by unsuitable working conditions (e.g. 
high temperatures, high humidity, quakes, ... ). ■
Repair, modification or other failure action to the 
product by unauthorized person.■ End-user did not 
prove enough his right to claim (time and place of 
purchase). ■ Data on presented documents differs
from data on products. ■ Cases when the claiming 
product can not be indentified according to the pre
sented documents (e.g. the serial number or the 
warranty seal has been damaged). 

Autorizovaná servisní střediska/ Autorizované servisné strediská / Authorized service centre& 

FAST ČR, a. s. 
U Sanitasu 1621 CZ 

251 01 Říčany 
česká republika 

Tel.: +420/ 323 204 120 
Fax: +420/ 323 204 121 
serv is.praha@fastcr.cz 

www.fastcr.cz 

FAST ČR, a. s. 
Cejl 31 

CZ 602 00 Brno 
česká republika 

Tel.: +420/ 531 010 295 
Fax: +420/ 531 010 296 

servis.brno@fastcr.cz 
www.fastcr.cz 

Fast P lus, aa..  ss..  
Na Pántoch 18 

SK 831 06 Bratislava 
Slovenská republika 

Tel.: +421/ 249 105 811 
Fax: +421/ 249 105 81 O 

fastplus@fastplus.sk 
www.fastplus.sk 



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
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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



Garantijos taisyklés 

Šiam gaminiui suteikiama 24 ménesi4 nuo isigi
jimo datos garantija. Garantija apsiriboja žemiau 
pateikiamomis Sijlygomis. Garantija skirta tik ga
miniams, skirtiems buitiniam naudojimui. Dél ga
rantinio remonto pirkéjas gali kreiptis i pardavéjo 
parduotuv�, kurioje gamini pirko, arba i nurodytus 
igaliotus techninés priežiiiros centrus. Galutinis 
naudotojas isipareigoja pateikti pretenzijij nedel
siant po defekto atsiradimo, tačiau tik iki garantij
os galiojimo periodo pabaigos. Galutinis naudotojas 
isipareigoja bendradarbiauti patvirtinant gaminio 
defektus, dél kuri4 pateikia pretenzijij. Priimtas bus 
tik pilnai sukomplektuotas ir švarus (pagal higie
nos standartus) gaminys. Jei pretenzija dél garan
tinio remonto bus pagrista, gaminio garantijos ga
liojimo periodas bus prailgintas atitinkamai periodu 
nuo pretenzijos pateikimo datos iki galutinis naudo
tojas pasiims sutaisytij gamini arba iki datos, kada 
galutinis naudotojas turét4 pasiimti sutaisytij ga
mini. Norédamas gauti garantinio remonto paslau
gas, galutinis naudotojas turi patvirtinti pretenzijij 
pilnai užpildytais sekančiais dokumentais: pirkimo 
kvilu, garantiniu talonu, instaliavimo sertifikatu ... 
Garantija netaikoma: ■ Nukainotoms (brokuo
toms) prekéms. ■ !prastinai susidévinčioms gaminio 
dalims ■ Gedimams, atsiradusiems neprofesionali
ai ar neteisingai gamini instaliavus, nesilaikant ga
minio naudojimo instrukcij4, naudojant gamini ne 
pa gal istatym4 numatytus standartus ar iprastinius 
tokio tipo gamini4 naudojimo procesus, naudojant 
gamini kitai paskirčiai nei numatyta. ■ Gedimams, 
atsiradusiems dél netinkamos ar nepakankamos ga
minio priežiiiros. ■ Gedimams, atsiradusiems dél 
purvo, nenugalimos jégos aplinkybi4 (stichini4 ne
laimi4, gaisro, potvynio, ... ). ■ Gedimams, atsira
dusiems dél prastos kokybés signalo, elektromag
netinio lauko trikdži4 ir kt. ■ Radus mechanini4 
pažeidim4 (pvz. sulaužyti mygtukai, kritimo po
žymiai . .. ). ■ Gedimams, atsiradusiems naudojant 
gamini su netinkamomis laikmenomis, jungiant 
prie netinkam4 tinkl4, dedant i gamini netinkamus 
maitinimo šaltinius (baterijas) ar dél bet koki4 kit4 
netinkam4 naudojimo Sijlyg4 (pvz. aukštos tempe
ratiiros, didelés drégmés, žemés drebéjim4 ... ). ■ 
Nustačius, kad gaminys taisytas, modifikuotas ar ar
dytas neigaliot4 tai daryti asmen4. ■ Jei galutinis 
naudotojas neturi vis4 reikaling4 dokument4, iro
danči4 jo teis� i garanti ni remontij (pvz. dokumen
to, kur but4 nurodytas gaminio isigijimo la i kas ir vi
eta). ■ Jei data pateiktuose dokumentuose skiriasi 
nuo datos ant gaminio. 

Uab „Senuku Prekybos 
Centras" Garantinis Servisas 

Jonavos G. 62, Lt-44192, 
Kaunas, Lithuania 

Tel.: +370 37 212 146 
Tex.: +370 37 212 165 

garrem@senukai.lt 
www.senukai.lt 

Warunki gwarancji 

Produkt obj�ty jest 24 - miesi�cznij gwarancjij, po
czqwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest 
ograniczona tylko do przedstawionych dalej warun
ków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione 
w Polsce i jest waina tylko na terytorium Rzeczpo
spolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty 
funkcjonujqce w warunkach gospodarstwa domo
wego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Pro
fessional"). Zgloszenia gwarancyjnego mozna doko
naé w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, 
gdzie produkt zastal nabyty. Uzytkownik jest zobow
iijzany zglosié usterk� niezwlocznie po jej wykryciu, 
a najpózniej w ostatnim dniu obowiqzywania okresu 
gwarancyjnego. Uzytkownik jest zobowiqzany do pr
zedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kom
pletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami hi
gienicznymi) b�dij przyjmowane do naprawy. Usterki 
b�di! usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy 
w moiliwie krótkim terminie, nieprzekraczajqcym 
14dni roboczych. Okres gwarancji przedluia si� 
o czas pobytu sprz�tu wserwisie. Klient moze ubiegaé 
si� o wymian� sprz�tu na wolny od wad, jeieli punkt 
serwisowy stwierdzi na pišmie, ie usuni�cie wady jest 
niemoiliwe. Aby produkt mógl byé przyj�ty prze z ser
wis, uzytkownik jest zobowiijzany dostarczyé orygi
naly: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej 
i wypelnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu insta
lacji (niektóre produkty). 
Gwarancja zostaje uniewai:niona, jesli: 
■ usterka byla widoczna w chwili zakupu, ■ usterka 
wynika ze zwyklego uzytkowania i zuzycia, ■ pro
dukt zastal uszkodzony z powodu zlej instalacji, ni
ezastosowania si� do instrukcji obslugi lub uiytko
wania niezgodnego z przeznaczeniem, ■ produkt 
zastal uszkodzony z powodu zlej konserwacji lub jej 
braku, ■ produkt zastal uszkodzony z powodu za
nieczyszczenia, wypadku lub okolicznošci o charak
terze sil wyiszych (powódí, pozar, wojny, zamie
szki itp.) ■ produkt wykazuje zle dzialanie z powodu 
slabego sygnalu, zaklóceií elektromagnetycznych 
itp., ■ produkt zastal uszkodzony mechanicznie 
(np. wylamany przycisk, upadek, itp.), ■ produkt 
zastal uszkodzony z powodu uzycia niewlašciwych 
materialów eksploatacyjnych, nosników, akcesori
ów, baterii, akumulatorków itp. lub z powodu uzyt
kowania w zlych warunkach (temperatura, wilgot
nošé, wstrzijsy itp.), ■ produkt byl naprawiany lub 
modyfikowany przez nieautoryzowany personel, 
■ uzytkownik nie jest w stanie udowodnié zakupu 
(nieczytelny paragon lub faktura),■ dane na przed
stawionych dokumentach Si! inne niz na urzqdzeniu, 
■ produkt nie moie byé zidentyfikowany ze wzgl�du 
na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwa
rancyjnej. 

Fast Paland, Sp. z o.o. Ul. 
Kwietniowa 36 

05-090 Wypęędy
 Paland 

Tel.: +48 697 690 228  
Mail: serwis@fastpoland.pl

www.fastpoland.pl










