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SK Likvidácia

15. LIKVIDÁCIA

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, 
že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridávať do bežného 
komunálneho odpadu. Na správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte 
tieto výrobky na určené zberné miesta. V niektorých krajinách Európskej únie 
alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu 
predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou 
tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate 
prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské 
zdravie, čo by mohlo byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie 
podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného 
miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s 
národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie 
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné 
informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa. 

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie  
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, 
vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych 
úradov alebo od svojho predajcu

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň 
vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho 
upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
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Tartalom

Elektromos sövénynyíró olló
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy cégünk elektromos sövénynyíró ollójának megvásárlása mellett 
döntött. Mielőtt használatba venné, kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati 
útmutatót, majd őrizze meg, hogy később bármikor újraolvashassa.
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1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Fontos biztonsági figyelmeztetések

Figyelmesen csomagolja ki a terméket, és ügyeljen arra, hogy ne dobja ki a csomagolás
semelyik részét mindaddig, amíg meg nem találta a termék valamennyi alkotóelemét.
A terméket száraz helyen, gyermekektől távol tartsa.
Olvassa el az összes figyelmeztetést és utasítást. A figyelmeztetések be nem tartás
áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos sérülésekhez vezethet.

Csomagolás

A csomagolóanyag szállítás közben óvja a terméket. Ez a csomagolás nyersanyag, ezért 
újrahasznosítás céljával leadható.

Használati útmutató

Mielőtt megkezdené a munkavégzést a készülékkel, olvassa el figyelmesen a következő 
biztonsági és használati utasításokat. Ismerkedjen meg a gép kezelőszerveivel, és a helyes 
használat szabályaival. A használati útmutató őrizze meg egy esetleges későbbi újraolvasáshoz. 
A csomagolóanyagot, beleértve a belső csomagolóanyagot, a pénztárblokkot és a jótállási jegyet 
is, ajánlott legalább a jótállás érvényessége alatt megőrizni. Szállítás esetén csomagolja vissza 
a készüléket a gyártótól kapott eredeti dobozba, így biztosíthatja a termék esetleges szállítás 
közbeni maximális védelmét (pl. költözés vagy szervizbe küldés).

Megjegyzés: Amennyiben a készüléket más személyeknek kívánja átadni, mellékelje
a használati útmutatót is. A mellékelt használati útmutató betartása a sövénynyíró 
előírásszerű használatának előfeltétele. A használati útmutató egyben használati, kezelési 
és javítási utasításokat is tartalmaz.

A gyártó nem felel a jelen használati útmutató be nem tartása következtében 
felmerült sérülésekért vagy károkért.



46

FZN 2000-E

HU       Általános biztonsági előírások

1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Fontos biztonsági figyelmeztetések

Figyelmesen csomagolja ki a terméket, és ügyeljen arra, hogy ne dobja ki a csomagolás
semelyik részét mindaddig, amíg meg nem találta a termék valamennyi alkotóelemét.
A terméket száraz helyen, gyermekektől távol tartsa.
Olvassa el az összes figyelmeztetést és utasítást. A figyelmeztetések be nem tartás
áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos sérülésekhez vezethet.

Csomagolás

A csomagolóanyag szállítás közben óvja a terméket. Ez a csomagolás nyersanyag, ezért 
újrahasznosítás céljával leadható.

Használati útmutató

Mielőtt megkezdené a munkavégzést a készülékkel, olvassa el figyelmesen a következő 
biztonsági és használati utasításokat. Ismerkedjen meg a gép kezelőszerveivel, és a helyes 
használat szabályaival. A használati útmutató őrizze meg egy esetleges későbbi újraolvasáshoz. 
A csomagolóanyagot, beleértve a belső csomagolóanyagot, a pénztárblokkot és a jótállási jegyet 
is, ajánlott legalább a jótállás érvényessége alatt megőrizni. Szállítás esetén csomagolja vissza 
a készüléket a gyártótól kapott eredeti dobozba, így biztosíthatja a termék esetleges szállítás 
közbeni maximális védelmét (pl. költözés vagy szervizbe küldés).

Megjegyzés: Amennyiben a készüléket más személyeknek kívánja átadni, mellékelje
a használati útmutatót is. A mellékelt használati útmutató betartása a sövénynyíró 
előírásszerű használatának előfeltétele. A használati útmutató egyben használati, kezelési 
és javítási utasításokat is tartalmaz.

A gyártó nem felel a jelen használati útmutató be nem tartása következtében 
felmerült sérülésekért vagy károkért.

47 HU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓELEKTROMOS SÖVÉNYNYÍRÓ OLLÓ

A gépen található címkék utasításainak ismertetése

2. A GÉPEN TALÁLHATÓ CÍMKÉK
UTASÍTÁSAINAK ISMERTETÉSE

Ha a tápkábel megsérülne, vagy
véletlenül elvágná, azonnal húzza
ki a csatlakozódugót a dugaljból.

Ne tegye ki eső hatásának.
Esős időben ne hagyja
szabad ég alatt a terméket.

Olvassa el figyelmesen a használati
útmutatót, és jegyezze meg az egyes
kezelőszervek szerepét.

FIGYELEM!

Használjon szem- és fülvédőt.
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3. A GÉP BEMUTATÁSA ÉS 
A CSOMAGOLÁS TARTALMA

A gép bemutatása (lásd az 1. képet)

1
2
3
4
5
6
7
8

Kés-védőburkolat
Vágókés
Védőburkolat
Első markolat kapcsolóval
Hátsó markolat kapcsolóval
Kábeltartó
Kábel és villásdugó
Burkolat rögzítőcsavar

A csomagolás tartalma

Elektromos olló
Olló védőtok
útmutató
Jótállási jegy

4. AZ ELEKTROMOS SÖVÉNNYÍRÓ OLLÓ
ALKALMAZÁSI TERÜLETE

Rendeltetésszerű használat

 Az elektromos sövénynyíró olló magánkertek és telkek élő sövényeinek, bokrainak,
talajtakaró növényzetnek vágására szolgál. Az elektromos olló helyes használatának 
előfeltétele e használati útmutató rendelkezéseinek betartása.

FIGYELEM! Balesetveszély! Az elektromos olló nem használható füves területek/füves
szegélyek nyírására, sem komposztálásra szánt hulladék aprítására.

5. BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ
FIGYELEM! Biztonsági okokból kifolyólag ezt az elektromos ollót nem használhatják
16 éven aluli személyek, sem olyan felhasználók, akik nem ismerkedtek meg e használati 
útmutató tartalmával. Az elektromos sövénynyíró ollót korlátozott fizikai vagy szellemi 
képességű személyek kizárólag felügyelet alatt, vagy felelős személy utasításainak 
megfelelően használhatják.
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Biztonsági útmutató

FIGYELEM! Helytelen használat esetén a termék veszélyes lehet. A termék biztonságos
használata érdekében be kell tartani a figyelmeztetéseket és biztonsági rendelkezéseket. 
A felhasználó felel a jelen használati útmutatóban, valamint a terméken feltüntetett 
figyelmeztetések és utasítások betartásáért. Ha a gyártó által mellékelt védőburkolatok 
nincsenek helyesen felhelyezve, na használja a terméket.

 Védőszemüveg használata ajánlott.
Az elektromos szerszámok használatára vonatkozó általános figyelmeztetések.

FIGYELEM! Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást.

FIGYELEM! A figyelmeztetések és utasítások be nem tartása áramütést, tüzet, súlyos
személyi sérülést okozhat.

FIGYELEM! Minden figyelmeztetést és utasítást őrizzen meg, hogy később bármikor
újraolvashassa őket.

FIGYELEM! A figyelmeztetésekben szereplő „elektromos szerszámok“ kifejezés elektromos
hálózatból (kábellel) táplált, vagy akkumulátoros (kábel nélküli) készülékeket takar.

Munkahelyi biztonság

Tartsa tisztán és megfelelően megvilágítva a munkahelyét.
A sötét vagy rendetlen munkahely gyakran eredményez balesetet, személyi sérülést.
Az elektromos szerszámokat soha ne használja robbanásveszélyes helyen, azaz pl.
tűzveszélyes folyadékok, gázok közelében vagy poros környezetben.
Az elektromos szerszámok használata során szikrák keletkeznek, amelyek begyújthatják a
port vagy gőzt.
Az elektromos szerszámok használata során tartsa be a biztonságos távolságot a
gyerekektől és a közelben tartózkodó személyektől.
A figyelmetlenség a szerszám fölötti ellenőrzés elveszítéséhez vezethet.

Elektromos biztonság

Az elektromos szerszám csatlakozódugójának meg kell felelnie a hálózati konnektornak.
Soha ne alakítsa át a dugót. Földelt elektromos szerszámok esetében soha ne használjon 
konnektor-átalakítót.
Az átalakított csatlakozódugók növelik az áramütés kockázatát.
Kerülje az érintkezést a földelt tárgyakkal, pl. csövekkel, fűtéssel, tűzhellyel és hűtővel.
Ha a teste érintkezik a talajjal, fokozott áramütésveszélynek van kitéve.
Az elektromos szerszámokat ne tegye ki eső, nedvesség hatásának.
Az elektromos szerszámokba kerülő víz fokozza az áramütés kockázatát.
A tápkábelt soha ne használja a rendeltetésétől eltérő célokra, pl. teherhordásra, húzásra,
vagy az elektromos készülék kikapcsolására. Tartsa megfelelő távol a kábelt a forró, olajos, 
éles felületektől és mozgó alkatrészektől
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A sérült vagy összegabalyodott kábelek növelik az áramütés veszélyét.
Az elektromos szerszámok kültéri használata esetén kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt használjon.
Kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábel használata esetén csökken az áramütés
veszélye.
Ha az elektromos szerszám nedves környezetben történő használata elkerülhetetlen,
használjon áramvédelmet.
Az áramvédelem használata csökkenti az áramütés veszélyét.

Személyi biztonság

Legyen óvatos, az elektromos szerszámmal folytatott munkavégzés során használj a józan
eszét. Soha ne használja a készüléket, ha fáradt, alkohol, kábítószer vagy gyógyszerek 
hatása alatt áll.
Egy kis figyelmetlenség is súlyos következményekkel járhat.
Használjon munkavédelmi eszközöket, és minden esetben viseljen védőszemüveget.
Az olyan személyi védőeszközök használata, mint pl. a porszűrő arcpajzsok, csúszásgátló
kivitelű munkacipők, fejvédő sisakok vagy hallásvédők, az alkalmazott elektromos szerszám 
függvényében csökkentik a személyi sérülés veszélyét.
Ügyeljen arra, hogy a készülék ne kapcsolhasson be véletlenszerűen. Az akkumulátor
behelyezése előtt győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva (a kapcsoló OFF 
állásban van).
Soha ne szállítsa a sövénynyírót úgy, hogy közben az ujját a kapcsológombon tartja, vagy a
kapcsoló ON állásban van, mert ez fokozott balesetveszéllyel jár.
A készülék bekapcsolása előtt távolítsa el a beállítására használt szerszámokat vagy
kulcsokat.
Az esetlegesen a szerszám forgó részében felejtett eszköz vagy kulcs súlyos sérülést
okozhat.
Ne becsülje túl magát. Mindig ügyeljen a stabil testtartásra és egyensúlya megőrzésére.
Ily módon a készüléket jobban az ellenőrzése alá tudja vonni még a váratlan helyzetekben is.
Viseljen megfelelő munkaruházatot. Munkavégzéshez soha ne viseljen bő ruhákat, se
ékszereket. A haját, ruháját, cipőjét tartsa mindig biztonságos távolságban a mozgó 
részektől.
A bő ruhát, ékszereket vagy hosszú hajat a készülék mozgó részei befoghatják.
Amennyiben porelszívó berendezés csatlakoztatására nyílik lehetőség, ellenőrizze le, hogy az
eszköz helyesen van csatlakoztatva.
Az ilyen készülék használata csökkenti a por okozta veszélyt.

Az elektromos szerszámok használata és ápolása

Soha ne terhelje túl a készüléket. Munkavégzéshez kizárólag arra megfelelő szerszámot
használjon.
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Legyen óvatos, az elektromos szerszámmal folytatott munkavégzés során használj a józan
eszét. Soha ne használja a készüléket, ha fáradt, alkohol, kábítószer vagy gyógyszerek 
hatása alatt áll.
Egy kis figyelmetlenség is súlyos következményekkel járhat.
Használjon munkavédelmi eszközöket, és minden esetben viseljen védőszemüveget.
Az olyan személyi védőeszközök használata, mint pl. a porszűrő arcpajzsok, csúszásgátló
kivitelű munkacipők, fejvédő sisakok vagy hallásvédők, az alkalmazott elektromos szerszám 
függvényében csökkentik a személyi sérülés veszélyét.
Ügyeljen arra, hogy a készülék ne kapcsolhasson be véletlenszerűen. Az akkumulátor
behelyezése előtt győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva (a kapcsoló OFF 
állásban van).
Soha ne szállítsa a sövénynyírót úgy, hogy közben az ujját a kapcsológombon tartja, vagy a
kapcsoló ON állásban van, mert ez fokozott balesetveszéllyel jár.
A készülék bekapcsolása előtt távolítsa el a beállítására használt szerszámokat vagy
kulcsokat.
Az esetlegesen a szerszám forgó részében felejtett eszköz vagy kulcs súlyos sérülést
okozhat.
Ne becsülje túl magát. Mindig ügyeljen a stabil testtartásra és egyensúlya megőrzésére.
Ily módon a készüléket jobban az ellenőrzése alá tudja vonni még a váratlan helyzetekben is.
Viseljen megfelelő munkaruházatot. Munkavégzéshez soha ne viseljen bő ruhákat, se
ékszereket. A haját, ruháját, cipőjét tartsa mindig biztonságos távolságban a mozgó 
részektől.
A bő ruhát, ékszereket vagy hosszú hajat a készülék mozgó részei befoghatják.
Amennyiben porelszívó berendezés csatlakoztatására nyílik lehetőség, ellenőrizze le, hogy az
eszköz helyesen van csatlakoztatva.
Az ilyen készülék használata csökkenti a por okozta veszélyt.

Az elektromos szerszámok használata és ápolása

Soha ne terhelje túl a készüléket. Munkavégzéshez kizárólag arra megfelelő szerszámot
használjon.
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Biztonsági útmutató

Megfelelő elektromos szerszámmal jobban és biztonságosabban dolgozhat.
Soha ne használja az elektromos szerszámot, ha sérült a főkapcsolója.
Az olyan elektromos szerszám, amely nem kapcsolható ki vagy be, veszélyes, és meg kell
javíttatni.
A készüléken elvégezni kívánt munkák (pl. karbantartás, alkatrészcsere vagy eltárolás) előtt
mindig húzza ki a készülék csatlakozódugóját az elektromos hálózatból.
Az ilyen megelőző jellegű intézkedés csökkenti a készülék nemkívánatos bekapcsolásának
veszélyét.
Ha nem kívánja használni a szerszámot, mindig gyerekektől távol tárolja. Soha ne engedje,
hogy a készüléket olyan személyek használják, akik nem ismerkedtek meg vele, vagy nem 
olvasták a jelen használati útmutatót és biztonsági rendelkezéseket.
Az elektromos szerszám mindig veszélyforrást jelent, ha tapasztalatlan személyek
használják.
A készüléket tartsa karban. Rendszeresen ellenőrizze le, hogy a készülék mozgó részei
hibátlanul működnek, nem szorulnak, az egyes részek nem töröttek és nem sérültek oly 
módon, hogy negatív kihatással lennének a készülék biztonságos működésére. A készülék 
használatba vétele előtt mindig javíttassa meg a sérült részeket.
A munkabalesetek egyik leggyakoribb oka a rosszul karbantartott szerszám.
Tartsa megélezve és tisztán a vágószerszámokat.
A megfelelően ápolt, megélezett vágószerszámok kevésbé hajlamosak a beszorulásra, és
egyszerűbb a használatuk is.
Az elektromos szerszámot, tartozékait, pótszerszámokat stb. a jelen használati utasítással
összhangban használja úgy, ahogyan azt az adott szerszámtípusra vonatkozó előírások 
előírják.
Eközben tartsa tiszteletben a munkafeltételeket, és a végzett tevékenység szabályait.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat és éleket e használati útmutatóval, valamint a
végezni kívánt munkával összhangban használja.
Az elektromos szerszám más, mint rendeltetésszerű használata veszélyes helyzetek
kialakulásához vezethet.

Szerviz

A készüléket kizárólag szakemberekkel javíttassa, minden esetben eredeti pótalkatrészeket
felhasználva.
Egyedül így biztosítható, hogy a készülék biztonságos kivitele nem sérül.

Elektromos sövénynyíró használatára vonatkozó kiegészítő biztonsági 
rendelkezések

Ügyeljen arra, hogy a testrészei soha ne érintkezzenek a vágókéssel. Ne távolítsa el a levágott
ágakat, és ne fogja meg a kezével a levágni kívánt ágakat, ha a vágókés be van kapcsolva. A 
beszorult ágak eltávolítása előtt mindig győződjön meg róla, hogy kikapcsolta a főkapcsolót.
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A sövénynyíró olló használata során egyetlen apró figyelmetlenség is súlyos sérülésekhez
vezethet.
A sövénynyíró ollót csak kikapcsolt vágókések esetén és kizárólag a markolatánál
fogva hordozza. A sövénynyíró olló szállításához és tárolásához mindig helyezze fel rá a 
védőburkolatot. A sövénynyíró olló helyes használata csökkenti a vágókések okozta sérülések 
kockázatát.
Az elektromos szerszámot tartsa a szigetelt markolatnál fogva, mert a vágókés véletlenül
átvághatja az erőátviteli kábelt.
Ha a vágókés elvágja az erőátviteli kábelt, a gép fém részei a felhasználó áramütését
okozhatják.
Tartsa biztonságos távolságban a hálózati kábelt a vágóélektől.
A használat során előfordulhat, hogy a kábel a növényzettől nem látható, és ezért a
felhasználó véletlenül átvágja.

6. KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Munkahelyi biztonság

A terméket kizárólag rendeltetésszerűen, a jelen használati útmutatóval összhangban
használja.
A kezelőszemélyzet vagy a felhasználó felel a más személyeket vagy azok vagyonát sújtó
károkért és kockázatokért.

Elektromos biztonság

A Brit Szabványügyi Intézet (British Standards Institute) 30mA-t meg nem haladó
indítóáramos áram-védőkapcsoló (RCD) használatát javasolja. Minden használat előtt 
ellenőrizze le az áram-védőkapcsolót. Használatba vétel előtt ellenőrizze le, nem sérült-e a 
tápkábel, és amennyiben az, cseréltesse ki.
Ne használja a terméket, ha egyes elektromos kábelei sérültek vagy elhasználódottak.
Ha a tápkábel vagy a szigetelése megsérül, haladéktalanul húzza ki az elektromos
szerszámot az elektromos áramforrásból. Ne érjen hozza az elektromos kábelhez, amíg nem 
húzta ki a dugót a csatlakozóaljból.
Húzza szét a hosszabbító kábelt. A feltekercselt kábelek túlforrósodhatnak, és így
csökkenthetik a berendezés hatásfokát.
Mielőtt kihúzná a dugót a konnektorból vagy a hosszabbító kábelből, minden esetben először
kapcsolja ki a berendezés főkapcsolóját.
Mielőtt feltekerné és elraktározná a kábelt, kapcsolja ki a berendezést, húzza ki a dugót a
csatlakozóaljból és ellenőrizze le a kábelt, nem sérült-e vagy elhasználódott. A sérült kábelt 
ne próbálja megjavítani, cseréltesse ki újra.
A kábelt minden esetben óvatosan tekerje fel. Ne hagyja, hogy megtörjön.
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A használat során előfordulhat, hogy a kábel a növényzettől nem látható, és ezért a
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A terméket kizárólag rendeltetésszerűen, a jelen használati útmutatóval összhangban
használja.
A kezelőszemélyzet vagy a felhasználó felel a más személyeket vagy azok vagyonát sújtó
károkért és kockázatokért.
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indítóáramos áram-védőkapcsoló (RCD) használatát javasolja. Minden használat előtt 
ellenőrizze le az áram-védőkapcsolót. Használatba vétel előtt ellenőrizze le, nem sérült-e a 
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Ne használja a terméket, ha egyes elektromos kábelei sérültek vagy elhasználódottak.
Ha a tápkábel vagy a szigetelése megsérül, haladéktalanul húzza ki az elektromos
szerszámot az elektromos áramforrásból. Ne érjen hozza az elektromos kábelhez, amíg nem 
húzta ki a dugót a csatlakozóaljból.
Húzza szét a hosszabbító kábelt. A feltekercselt kábelek túlforrósodhatnak, és így
csökkenthetik a berendezés hatásfokát.
Mielőtt kihúzná a dugót a konnektorból vagy a hosszabbító kábelből, minden esetben először
kapcsolja ki a berendezés főkapcsolóját.
Mielőtt feltekerné és elraktározná a kábelt, kapcsolja ki a berendezést, húzza ki a dugót a
csatlakozóaljból és ellenőrizze le a kábelt, nem sérült-e vagy elhasználódott. A sérült kábelt 
ne próbálja megjavítani, cseréltesse ki újra.
A kábelt minden esetben óvatosan tekerje fel. Ne hagyja, hogy megtörjön.
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A berendezést minden esetben kizárólag a gyári adatlapon feltüntetett névleges feszültségű
hálózatba csatlakoztassa.
A földelést soha ne kösse össze a termék semmilyen részével.

Kábelek

Kizárólag HD 516 szerinti hosszabbító kábeleket használjon. Kérje szakember véleményét.

Személyvédelem

A gép használatához ajánlott munkakesztyű, védőszemüveg és munkacipő használata.
Figyelmesen ellenőrizze le a berendezés használatának helyszínét, és távolítson el minden
kábelt és idegen tárgyat.
Mindennemű beavatkozásra (vágókés forgatás, késfej megdöntés) kizárólag felhelyezett
védőtok mellett kerülhet sor, és az elektromos olló eközben nem fekhet a vágókésen.
Használat előtt, és minden megütődést követően ellenőrizze le, hogy a szerszám nem
mutatja-e elhasználódás jeleit, szükség esetén pedig javíttassa meg.
Az elektromos sövénynyíró olló használata előtt minden esetben ellenőrizz le, hogy megfelelő
módon az ollóhoz van erősítve a csomagolás részét képező kézvédő burkolat.
Soha ne használjon nem teljes, vagy engedély nélkül módosított terméket.

Az elektromos szerszám használata és karbantartása

Sajátítsa el az olló vészhelyzetben alkalmazandó gyors kikapcsolásának módját.
Soha ne tartsa az ollót a kézvédő burkolatnál fogva.
Soha ne használja a sövénynyíró ollót, ha a biztonsági elemek (kézvédő burkolat, kétkezes
bekapcsolás, védőburkolat, vágókés gyorskapcsoló) sérültek.
A termék használata során ne használjon létrát.

Húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból, ha:

a készüléket hosszabb időre magára kívánja hagyni,
ha szeretné megszüntetni a megakadása okát,
a készüléket le kívánja ellenőrizni, meg kívánja tisztítani, vagy be akar avatkozni a készülékbe,
ha valamilyen tárgyhoz ér vele. Ne használja a terméket mindaddig, amíg nem biztos benne,
hogy a készülék biztonságos üzemre alkalmas,
ha a készülék szokatlanul rezegni kezdene, azonnal ellenőrizze le. A túlzott rezgés személyi
sérüléshez vezethet,
ha a készüléket át kívánja adni másnak.
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Karbantartás és tárolás

FIGYELEM! BALESETVESZÉLY! Ne érjen a vágókésekhez. A munka befejezését követően,
vagy szünet esetén helyezze fel a késre a védőburkolatot.

Ügyeljen arra, hogy minden csavar és anya meg legyen húzva, az olló biztonságos üzeme
csak így biztosítható.

7. ALKALMAZÁSI TERÜLET
A sövényvágó ollót kizárólag élő sövények, bokrok és más díszcserjék nyírására használja. Ha 
a sövényvágó ollót a használati útmutatóban kifejezetten feltüntetett céloktól eltérően, más célra 
használja, a gép megsérülhet és a kezelőszemélyzet súlyos személyi sérülés veszélyének teszi ki 
magát.

8. A GÉP ÖSSZEÁLLÍTÁSA (1. kép)

A védőburkolat és vágókés felszerelése

Illessze a mellékelt védőburkolatot (3) a sövénynyíró olló testén található hornyokba, majd
rögzítse mindkét oldalon a csomagolás részét képező rögzítő csavarok (8) segítségével.

Elektromos hálózathoz csatlakoztatás

A sövényvágó olló kizárólag egyfázisú, váltóáramú táp-feszültséggel működtethető.
Ellenőrizze le, hogy az elektromos hálózat műszaki paraméterei megfelelnek a szerszám
gyári adattábláján feltüntetett adatoknak.
Csatlakoztassa a tápkábel dugóját megfelelő hosszabbító kábel csatlakozó bemenetéhez.
Készítsen hurkot, húzza át a hátsó markolat nyílásán, és akassza fel a kábeltartóra (6).

9. A SZERSZÁM BEKAPCSOLÁSA (1. kép)

VIGYÁZAT! Figyelem!
A szerszámot kizárólag az Alkalmazási terület c. fejezetben ismertetett célokra használja.

A szerszám bekapcsolása

Egyszerre két kézzel nyomja meg a hátsó markolaton található gombot (5), valamint az első
markolaton található gombot (4).

A szerszám kikapcsolása

Engedje el az (5) vagy (4) kapcsolót.



54

FZN 2000-E

HU       Különleges biztonsági előírások | Alkalmazási terület | A gép összeállítása 
A szerszám bekapcsolása

Karbantartás és tárolás

FIGYELEM! BALESETVESZÉLY! Ne érjen a vágókésekhez. A munka befejezését követően,
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Megjegyzés: 
A vágókés-fék 0,5 mp-en belül, azaz majdnem azonnal leállítja a kés mozgását. A felső 
szellőző nyílásoknál látható kis villanás normális, és nem jelent semmilyen kockázatos sem 
a kezelőszemélyzetre, sem a szerszámra nézve.

10. SÖVÉNYNYÍRÁS
Az élő sövény nyírása előtt gallyvágó ollóval távolítsa el a 20 mm-nél nagyobb átmérőjű
ágakat.
A trapéz alakú vágási keresztmetszet megfelel a növények természetes növekedésének, és
hozzájárul az élő sövény optimális növekedéséhez.
Első lépésben alulról felfelé haladva a sövény oldalait nyírja vissza. Ezt követően a sövény
felső részét nyírja a kívánt alakúra; ez lehet egyenes, tető alakú vagy lekerekített.
A biztonsági kés oldalain lekerekített, fokozatosan csökkenő méretű fogak találhatók, 
amelyek csökkentik a szerszám használat közben esetlegesen előforduló baleset 
következményeit. A biztonsági ütésvédelem megakadályozza a visszaütést, ha a kés 
véletlenül falhoz, kerítéshez stb. ér.
Ha a kés idegen tárgyba akad, vagy beszorul, azonnal kapcsolja ki a motort, húzza ki a dugót
a csatlakozó bemenetből, és távolítsa el az idegen tárgyat a késből.
Figyelem: Ha a kés éle fémtárgyakkal, pl. kerítéssel érintkezik, az él megsérülhet.
Sövénynyíráskor ügyeljen arra, hogy a tápkábel mindig biztonságos helyen, az Ön háta
mögött fusson. Az élő sövényt mindig az elektromos csatlakozó bemenethez legközelebb eső 
ponton kezdje el nyírni, és fokozatosan távolodjon tőle. Ezért a munka haladási irányát még 
az élő sövény nyírásának megkezdése előtt tervezze meg.

11. TÁROLÁS (1. kép)

Az elektromos sövényvágó ollót gyermekektől távol tárolja.
Húzza ki az elektromos hálózatból.
Tisztítása meg a sövényvágó ollót, helyezze fel az védőburkolatot (1) a vágókésre (2).
Az elektromos sövényvágó ollót száraz, fagymentes helyen tárolja.
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12. KARBANTARTÁS (1. kép)

A sövényvágó olló tisztítása

VIGYÁZAT! NBalesetveszély / áramütés veszélye! Karbantartás előtt minden esetben húzza
ki a sövényvágó ollót az elektromos hálózatból, és helyezze fel az védőburkolatot (1) a 
vágókésre (2).

A sövényvágó ollót benedvesített törlőruhával tisztítsa meg.
A vágókést (2) alacsony viszkozitású olajjal kenje be.
Kerülje az érintkezést a műanyag részekkel.

13. MŰSZAKI ADATOK
Tápfeszültség/frekvencia 230 ~ 240 V/50 Hz

Üresjárati fordulatszám 1 800 ford./perc

Bemenő teljesítmény 520 W

Késhossz 406 mm

Munkahossz 360 mm

Max. vágási átmérő 16 mm

Súly 2,25 kg

Használati útmutató - nyelvi változat.
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Megfelelőségi nyilatkozat

14. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Gyártó:
FAST ČR, a. s.
Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Cseh Köztársaság
Adóazonosító: CZ26726548

Termék/márka: ELEKTROMOS SÖVÉNYVÁGÓ, ELEKTROMOS / FIELDMANN

Típus/modell:  FZN 2000-E

 230–240 V~, 50 Hz, 520 W

Ez a termék megfelel az alábbi előírásoknak és irányelveknek:
Az EK Tanácsának gépi berendezésekre vonatkozó 2006/42/EK számú irányelve
Az elektromágneses kompatibilitásra (EMC) vonatkozó 2014/30/EU sz. EK-irányelv

valamint normáknak:
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

CE jelölés: 16

A kiadás helye:  Prága   Név:  Ing. Zdeněk Pech 

      Az igazgatótanács elnöke 

A kiadás dátuma:  2016. 8. 1.  Aláírás:
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15. MEGSEMMISÍTÉS

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG 
KEZELÉSÉRŐL.
A használt csomagolóanyagot helyezze a község által erre a célra kijelölt 
hulladékgyűjtőbe.

A termékeken vagy a kísérő dokumentumokban levő jel azt jelzi, hogy a 
használt elektromos és elektronikus termékeket tilos a megszokott települési 
hulladékba rakni. A megfelelő likvidálás, felújítás vagy újrahasznosítás céljával 
adja át ezen termékeket a kijelölt gyűjtőhelyre. Az EK némely országában 
vagy más európai országokban alternatív módon a terméket visszaviheti 
az értékesítőnek, akitől a terméket megvásárolta egy új, ekvivalens termék 
vásárlása esetén. Ezen termék megfelelő likvidálásával hozzásegít az 
értékes természeti kincsek megőrzéséhez és segíti a környezetre és emberi 
egészségre gyakorolt potenciális negatív hatások megelőzését, ami a 
helytelen hulladék likvidálás következménye lehet. A további részleteket a helyi 
hivatalban vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen kaphat. Az ilyen jellegű hulladék 
helytelen likvidálása a nemzeti előírásoknak megfelelően bírsággal sújtható.

Az Európai Közösség országaiban működő cégek részére 
Ha elektromos vagy elektronikus berendezéseket kíván likvidálni, kérje ki 
a szükséges információkat az kereskedelmi képviselőjénél vagy az áru 
értékesítőjénél. 

Likvidálás az Európai Közösségen kívüli országokban
Ez a jel az Európai Közösségen belül érvényes. Ha ezen terméket kívánja 
likvidálni, a megfelelő likvidálást illetően kérje a tájékoztatást a helyi 
hivatalokban vagy áru értékesítőjénél.

Ezen termék megfelel az EK szabványok alapvető követelményeinek, amelyek 
a terméket érintik.

A szöveg, formatervezés és műszaki specifikációk változása megengedett előzetes 
figyelmeztetés nélkül és fenntartjuk magunknak a jogot azok módosítására.

A HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK LIKVIDÁLÁSA
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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










