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Zahradní štěpkovač
NÁVOD K OBSLUZE

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
děkujeme mnohokrát za projevenou důvěru!
Před prvním uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně přečtěte tento návod na
obsluhu! Naleznete v něm všechny pokyny pro bezpečné používání a dlouhou životnost
přístroje. Bezpodmínečně dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, uvedené v tomto návodu!
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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 místa).
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. SYMBOLY
Před uvedením do provozu dbejte bezpečnostních pokynů.
Před uvedením do provozu si přečtěte návod k použití a řiďte se jím.
Nebezpečí uříznutí.
Nesahejte do trychtýře.
Nebezpečí způsobené odmrštěnými předměty.
Dodržujte bezpečnou vzdálenost od kolem stojících osob.
Pokud je kabel poškozený nebo přerušený, okamžitě odpojte zástrčku ze sítě.

94 dB

Hlasitost přístroje.
POZOR: Nepoužívejte štěpkovač za vlhkého či deštivého počasí
a chraňte jej před vlhkem.
Vyčkejte na zastavení všech součástí štěpkovače.

Osobní ochranné pracovní pomůcky

Při práci s přístrojem používejte ochranu sluchu a ochranné brýle.
Při práci s přístrojem používejte pevnou obuv.
Při práci s přístrojem používejte ochranné rukavice.
Při práci s přístrojem noste těsně přiléhající pracovní oděv.
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3. DŘÍVE NEŽ ZAČNETE…
Použití přiměřené určení
odpovídá stavu vědy a techniky i platným bezpečnostním ustanovením v době uvádění do provozu v rámci
jeho použití přiměřenému určení. Přístroj je určen pro drcení vláknitého nebo dřevitého organického
materiálu z domácnosti a zahrady. Nelze jej plnit kameny, sklem, kovem, kostmi, umělohmotnými nebo
látkovými odpady.
není koncipován pro profesionální použití. Každé jiné použití je v rozporu se stanoveným účelem.
Použitím, které je v rozporu s určením, změnami na přístroji nebo použitím dílů, které nebyly přezkoušeny
a schváleny výrobcem, mohou vzniknout nepředvídatelné škody! Každé nepřiměřené použití popř.
všechny v tomto návodu k použití nepopsané činnosti na přístroji jsou nedovoleným zneužitím mimo
zákonné hranice ručení výrobce.

4. PRO VAŠI BEZPEČNOST
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Pro bezpečné zacházení s tímto přístrojem si jeho uživatel musí před prvním použitím přečíst tento návod
k použití a porozumět mu.
Respektujte všechny bezpečnostní pokyny! Pokud nebudete dbát bezpečnostních pokynů, ohrožujete
sebe i ostatní.
Všechny návody k použití a bezpečnostní pokyny si dobře uložte pro pozdější použití.
Když přístroj prodáváte nebo předáváte dál, bezpodmínečně předejte i tento návod k použití.
Přístroj se smí používat pouze tehdy, pokud je bez závady. Pokud je přístroj nebo jeho část poškozená,
musí ho opravit odborník.
Přístroj nepoužívejte v prostorech ohrožených výbuchem nebo v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů!
Vypnutý přístroj vždy zajistěte proti neúmyslnému zapnutí.
Nepoužívejte nářadí, u něhož spínač Zap/Vyp řádně nefunguje.
Zabraňte dětem v přístupu k přístroji! Uložte přístroj tak, aby byl bezpečně chráněn před dětmi
a nepovolanými osobami.
Nepřetěžujte přístroj. Používejte přístroj pouze pro účely, pro které byl určen.
Používejte vždy požadované osobní ochranné vybavení.
Pracujte vždy opatrně a v dobré fyzické kondici: Pracovat během únavy, onemocnění, požití alkoholu, pod
vlivem léků a omamných látek je nezodpovědné, protože přístroj nemůžete bezpečně používat.
Nepoužívejte topné těleso s časovým spínačem nebo s jiným spínačem, který automaticky spíná přístroj,
hrozilo by nebezpeční požáru.
Zabezpečte, aby si děti nehrály s výrobkem.
Dodržujte vždy platné národní a mezinárodní bezpečnostní, zdravotní a pracovní předpisy.
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Elektrická bezpečnost
Přístroj se smí připojit pouze na zásuvku s řádně instalovaným ochranným kontaktem.
Zajištění přístroje se musí provést pomocí proudového chrániče (spínač FI) s dimenzovaným chybným
proudem nepřesahujícím 30 mA.
Před připojením přístroje se musí zabezpečit, aby síťová přípojka odpovídala hodnotám pro připojení
přístroje.
Přístroj se smí používat pouze v rámci uvedených limitů napětí, výkonu a otáček (viz typový štítek).
Nedotýkejte se síťové zástrčky mokrýma rukama! Síťovou zástrčku vytahuje vždy za konektor, ne za kabel.
Síťový kabel nepřehýbat, nepřiskřípnout, netahat nebo nepřejíždět, chránit před ostrými hranami, olejem
a horkem.
Přístroj nezdvíhejte za kabel a kabel nepoužívejte na žádné jiné účely.
Před každým použitím zkontrolujte zástrčku a kabel.
Při poškození síťového kabelu okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku. Nikdy nepoužívejte přístroj
s poškozeným síťovým kabelem.
Pokud se přístroj nepoužívá, musí být síťová zástrčka vždy vytažená.
Před zasunutím síťové zástrčky zajistěte, aby byl přístroj vypnutý.
Před vytažením síťové zástrčky přístroj vždy vypněte.
Pro přepravu uveďte přístroj do stavu bez proudu.
Údržba
Před prováděním jakýchkoliv prací na přístroji vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
Provádět se smí jen údržba a odstranění poruch, které popsány v tomto návodu k použití. Všechny ostatní
práce musí provádět odborník.
Používejte jen originální náhradní díly. Pouze tyto náhradní díly jsou pro zařízení konstruované a vhodné.
Jiné náhradní díly mají za následek nejen ztrátu záruky, ale mohou ohrozit vás i vaše okolí.
Upozornění speciﬁcká pro přístroj
Během provozu nezasahujte do plnicího trychtýře nebo vyhazovací šachtice. Přístroj po vypnutí ještě
cca 5 sekund dobíhá.
Před zapnutím je nutno přístroj smontovat dle předpisu.
Před zapnutím zkontrolujte, zda jsou pevně dotažené všechny šrouby, matice a ostatní upevňovací
součásti a zda jsou správně namontované ochranné prvky.
Při práci se strojem vždy dbejte na jisté a stabilní postavení a přirozenou polohu těla.
Pracujte jen při dobrém osvětlení a dobré viditelnosti.
Oděv obsluhujícího musí přiléhat k tělu. Volné oděvy je třeba vyloučit. Noste pevnou obuv a dlouhé
pracovní kalhoty.
Stroj používejte pouze venku, na pevné a rovné ploše.
Při práci nechte kolem přístroje dostatek volného prostoru. Přístroj nestavte blízko ke stěně.
Přístroj v provozu nezdvihejte, nenaklánějte nebo nepřepravujte.
Před spuštěním přístroje se ujistěte, že je trychtýř pro vhazování prázdný.
Zapnutý přístroj nenechávejte nikdy bez dozoru.
Při provozu dávejte pozor na to, aby se do přístroje nedostaly žádné cizí předměty (jako kameny, sklo, kov,
zemina, plast, atd.). Mohly by poškodit motor nebo řezný válec.
Pokud by se do řezacího ústrojí dostaly cizí předměty nebo přístroj vydával nezvyklé zvuky nebo nezvykle
vibroval, okamžitě vypněte motor a nechte stroj doběhnout.
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Nikdy nepoužívejte přístroj bez vkládacího trychtýře.
Pokud je štěpkovač ucpaný, nejprve přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a před odstraněním
ucpání počkejte na úplný klidový stav přístroje. Udržujte zapínač/vypínač čistý a bez cizích těles.
Nikdy se nepokoušejte při pohybujícím se řezném válci přidržovat nebo odstraňovat drcený materiál.
Zachycený drcený materiál odstraňujte, pouze když je stroj vypnutý.
Zabraňte přímému kontaktu s rotujícím řezným válcem. Pokud je stroj v chodu, mějte ruce a nohy
mimo otvory.
Nestrkejte ruce nebo jiné části těla nebo oblečení do plnicí komory, vyhazovacího kanálu nebo do blízkosti
jiných pohyblivých součástí.
Drcený materiál odstraňte z vyhazovací zóny vždy předtím, než dojde k jeho nahromadění. Tak se zabrání
ucpání štěpkovače nebo tomu, aby se drcený materiál dostal zpětným rázem zase do plnicího trychtýře
a tím způsobil úrazy.
V okruhu 3 m kolem pracovního prostoru, se nesmějí zdržovat jiné osoby nebo zvířata, protože by je mohly
zranit odmrštěné předměty.
Nepoužívejte přístroj na dlážděné nebo betonové ploše. Drcený materiál by se mohl odrazit a způsobit
zranění.
Symboly, které se nacházejí na Vašem přístroji, se nesmějí odstraňovat ani zakrývat. Upozornění na
přístroji, která už nejsou čitelná, musí být neprodleně nahrazena novými.
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5. POPIS STROJE
7
1

2
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Obr. 1
Popis stroje (viz Obr. 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plnící otvor
Ovládací panel
Napájecí kabel
Bezpečnostní pojistka záchytné nádoby
Záchytná nádoba
Šroub nastavení řezu
Plastový pěchovač
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6. SESTAVENÍ ŠTĚPKOVAČE
UPOZORNĚNÍ: Před vykonáváním jakýchkoliv prací na stroji se ujistěte, že je vypnutý a odpojený od
napájení.
1. Otočte tělo štěpkovače vzhůru nohama a položte
jej na rovnou podlahu.
Poté zvedněte nohy směrem vzhůru. Obr 2.
2. Namontujte kola následovně:
— prostrčte osu kol otvory v rámů
— na každou stranu osy umístěte podložku
a pouzdro kola. Obr 3.
— Nasaďte kolo a zajistěte ho matkou. Obr 4.
— Otvorem v ose kol prostrčte šestihranný klíč
a dotáhněte matku kola. Obr 5.
— Nakonec nasaďte krytku kola
— Tento postup opakujte pro obě kola
Obr. 2

3. Vložte záchytný koš a zajistěte bezpečnostní
pojistkou. Obr 6, bod 1
POZOR! Bezpečnostní pojistka musí být řádně
zajištěna jinak nedojde ke spuštění stroje.

Obr. 3

Obr. 3.1
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Obr. 4
Obr. 5

Obr. 6
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7. OBSLUHA ŠTĚPKOVAČE
VAROVÁNÍ: Před připojením stroje ke zdroji napájení se vždy ujistěte, že je spínač vypnutý. Připojování
zařízení se zapnutým spínačem může způsobit neočekávané zapnutí s následkem vážného zranění.
Zapnutí a vypnutí štěpkovače (Obr. 7)
UPOZORNĚNÍ: Nelze-li spínač stroje zapnout
a vypnout, se strojem nepracujte. Vadné spínače
nechejte nahradit v autorizovaném servisním
středisku.
K zapnutí štěpkovače stiskněte tlačítko označené
symbolem „ I „. Obr 7., bod 2
K vypnutí štěpkovače stiskněte tlačítko označené
symbolem „ 0 „. Obr 7. bod 1
UPOZORNĚNÍ: Stroj se automaticky vypne,
když dojde k výpadku proudu. K opětovnému
zapnutí stiskněte tlačítko označené symbolem „ I „.

Obr. 7

Přepínač vpřed / zpětný chod (Obr. 7, bod 3)
UPOZORNĚNÍ: Vypněte štěpkovač před přepnutím přepínače vpřed / zpětný chod.
Poloha vpřed
Standardní chod štěpkovače. Řezný válec se otáčí směrem vpřed.
Poloha zpět
Řezný válec se otáčí opačným směrem za účelem uvolnění zaseknutého materiálu.
Při změně směru na zpětný chod, je nutné přerušovaně stlačovat tlačítko označené symbolem „ I „, aby se
válec otáčel. Válec se automaticky zastaví, když tlačítko uvolníte.
POZNÁMKA: K rozdrcení velké větve může být nutné několikeré opakování procedury s během
štepkovače vpřed a vzad. Před opětovnou změnou chodu vždy vyčkejte, než se štěpkovač zcela zastaví.
Ochrana proti přetížení
Štěpkovač je vybaven pojistkou proti přetížení (Obr. 7, bod 4)
V případě přetížení pojistka motoru automaticky přeruší elektricky obvod.
Pro obnovení funkce postupujte následovně:
1. Vypněte stroj tak, aby byl bez napětí.
2. Odstraňte materiál, který štěpkovač zablokoval
3. Nechte motor minimálně pět minut vychladnout!
4. Stiskněte tlačítko bezpečnostní pojistky (Obr. 7, bod 4).
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5. Znovu připojte napájení elektřinou.
6. Štěpkovač zapněte.
UPOZORNĚNÍ: Aby se zabránilo nehodám, k odstranění zaseknutých předmětů vždy používejte hák
nebo tyč.
Záchytná nádoba
Před připevňováním nebo snímáním záchytné nádoby vždy štěpkovač vypněte a odpojte ho od napájení.
Rukojeť záchytné nádoby (Obr. 6, bod 1) je z bezpečnostních důvodů vybavena pojistkou.
Pro bezpečný provoz kontrolujte funkčnost pojistky po dvou hodinách práce.
Nikdy se nepokoušejte bezpečnostní pojistku madla vyřadit z provozu.
Rukojeť záchytné nádoby:
Rukojeť ve spodní poloze >>>
Rukojeť v horní poloze

>>>

záchytná nádoba je odjištěna. Bezpečnostní pojistka je aktivována,
štěpkovač nelze spustit.
záchytná nádoba je zajištěna a štěpkovač je připraven k práci.

POZNÁMKA: Stroj se nezapne, když je záchytná nádoba odjištěna. Stroj se automaticky vypne, když je
záchytná nádoba během práce uvolněna.
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8. NASTAVENÍ A PRÁCE SE ŠTĚPKOVAČEM
Nastavení vzdálenosti protinože
Pro efektivní provoz je nutné nastavit vzdálenost
mezi protinožem (Obr. 8, bod 2) a řezným válcem
(Obr. 8, bod 3). Mezera mezi řezným válcem
a protinožem by měla být co nejmenší.
Správné nastavení umožní efektivní štěpování
všech průměrů štěpkovaných větví.

2
1

Nastavení vzdálenosti:
Stroj zapněte.
Za účelem přitažení protinože k řeznému válci
otáčejte pomalu po směru hodinových ručiček
šroubem nastavení (Obr. 8, bod 1). Šroubem
otáčejte, dokud z otvoru pro vyhazování nezačnou
padat jemné hliníkové piliny.

3

Obr. 8

POZNÁMKA: Měkký materiál nebo mokré větve se mohou místo řezání trhat. Tento problém může
způsobovat i protinůž, který je po častém používání opotřebovaný.
Před zapnutím
Ujistěte se, že:
Připojovací kabely nejsou poškozené. Pokud se zde nachází proříznutí nebo trhliny, přerušte práci a ihned
jej vyměňte.
Stroj není poškozený a všechny šrouby jsou utažené.
Stroj je úplně a správně sestaven.
Zkontrolujte napájení:
Ujistěte se, že napětí napájení odpovídá jmenovitému napětí na typovém štítku a že je stroj správně
uzemněn.
Používejte pouze prodlužovací kabely s dostatečným průřezem vodičů.
Materiál, který může štěpkovač zpracovávat
Štěpkovač může zpracovávat následující typy materiálů:
Všechny typy větví až do maximálního průměru, který je uveden v technické speciﬁkaci.
Zahradní odpad jako jsou zvadlé rostliny či mokrá tráva (štepkujte střídavě s větvemi.)
Štěpkovač NESMÍ zpracovávat následující typy materiálů:
Sklo, kovy, plasty, kameny, keramika, tlustší větve než je uvedeno v technické speciﬁkaci, tvrdé dřevo, tlusté
dřevěné desky, tkaniny, plastikové tašky, kořeny se zeminou.
Odpadky, které jsou téměř v kapalném skupenství, např. kuchyňské odpadky.
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9. PROVOZ
Materiál vkládejte do násypky z pravé strany.
Větve drťte těsně poté, co se nařežou. Když uschnou, mohou se stát velice tvrdými.
Odstraňte všechny boční výhonky z větví, v případě, že není možné takové do štěpkovače vsunout.
Zabraňte příliš velkému nahromadění štěpky v záchytné nádobě. Nádobu pravidelně vyprazdňujte,
nahromaděný rozdrcený materiál může blokovat otvor pro vyhazování.
Nevkládejte materiál, který je větší než je maximální průměr větve uvedené v technických speciﬁkacích.
Drcení mokrého zahradního odpadu (spadané listí) vyústí v ucpání. Aby se předešlo ucpání, střídejte
odpad s materiálem obsahujícím dřevo.
Měkké materiály nebo mokré větve mohou být roztrhány místo toho, aby byly rozsekány. Tento problém
může také způsobit opotřebovaný protinůž.
Před čištěním otvoru pro vyhazování vypněte motor a odpojte zařízení od napájení.

10. ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ:
Před vykonáváním kontroly či údržby na stroji se ujistěte, že je vypnutý a odpojený od napájení. Pozor
řezný válec se nezastaví ihned po vypnutí zařízení, vyčkejte, než se všechny díly zastaví
Před vykonáváním kontroly či údržby si oblékněte ochranné rukavice.
K čištění nikdy nepoužívejte benzín, ředidlo, alkohol a podobně. Mohlo by dojít k odbarvení, deformaci nebo
prasklinám.
K čištění stroje používejte pouze vlhký hadřík a měkký kartáček.
Nepoužívejte hadici ani stroj nemyjte tlakovou vodou.
Po každé operaci vykonejte následující údržbu:
Zkontrolujte, zda jsou všechny upevňovací šrouby utažené (pokud je to nutné, utáhněte je).
Kovové díly namažte kvůli ochraně proti korozi.
Udržte otvory čisté a bez prachu.
Řezný válec a protinůž se v průběhu času opotřebovávají. Pokud je to nezbytné, o výměně se informujte ve
Vašem nejbližším autorizovaném servisním středisku.
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Řešení problémů

11. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
VAROVÁNÍ: Před řešením problémů stroj vypněte, odpojte od napájení a vyčkejte, než se zcela zastaví.
Problém

Motor se nezapíná

Možná příčina

Náprava

Žádné napájení

Zkontrolujte napájení.

Vadný napájecí kabel

Pro kontrolu se informujte
v autorizovaném servisním středisku

Aktivována pojistka proti přetížení

Vyčkejte, než se stroj ochladí a stiskněte
tlačítko pojistky.

Bezpečnostní pojistka záchytného koše
(Záchytný koš je odjištěný)

Zkontrolujte a zajistěte záchytný koš
Vypněte stroj.
Přepněte přepínač vpřed/zpětný chod do
směru pro zpětný chod.

Řezný válec je zablokovaný
Motor je slyšet, ale nepracuje

Stroj zapněte, dokud se zaseknutí
neuvolní.
Znovu stroj vypněte.
Vraťte směr na otáčení vpřed.

Porucha kondenzátoru

Pro opravu stroj dopravte do
autorizovaného servisního střediska.

Otáčení nastaveno na zpětný chod.

Stroj vypněte a přepněte směr otáčení
přepínačem.

Drcený materiál zachycený v násypce

Stroj vypněte. Přepněte přepínač vpřed/
zpětný chod do směru pro zpětný chod.
Zapněte zařízení k uvolnění drceného
materiálu, odstraňte nečistoty.
Stroj opět vypněte.

Drcený materiál není vtahován
do štěpkovače

Vraťte směr na otáčení vpřed.
Drcený materiál příliš měkký nebo mokrý
Špatně nastavený protinůž /řezný válec

Materiál do štěpkovače vtlačte
Nastavte protinůž tak, jak je popsáno
v „Nastavení a práce se štěpkovačem”.
V případě, že je řezný válec/protinůž silně
opotřebovaný, vyměňte jej.

Drcený materiál není čistě
rozsekaný

Pevný protinůž není správně nastaven

Nastavte protinůž viz předchozí odstavec

Stroj se zapne, ale je blokován
i mírným zatížením a brzy se
vypne ochranným vypínačem
motoru.

Prodlužovací kabel je příliš dlouhý nebo
jeho vodiče příliš tenké.
Zásuvka je příliš daleko od zdroje
napájení nebo jsou vodiče napájecího
kabelu příliš tenké

Zkontrolujte, že prodlužovací kabel je
nejméně 1,5 mm2, maximálně 25 m
dlouhý. Při použití delšího kabelu je
minimální průřez 2,5 mm2
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12. TECHNICKÉ ÚDAJE
Jmenovité napětí ...................................................................................................................................................230–240 V~/50 Hz
Jmenovitý příkon .......................................................................................................................................................................... 2800 W
Třída ochrany ................................................................................................................................................................................................II
Krytí .......................................................................................................................................................................................................... IP24
Otáčky volnoběhu .........................................................................................................................................................................60 RPM
Maximální průměr větví ...............................................................................................................................................................44 mm
Kapacita záchytné nádoby................................................................................................................................................................60 l
Hladina akustického tlaku (LPA)* .........................................................................................................................................73 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LWA)* ...................................................................................................................................94 dB(A)
Hmotnost...........................................................................................................................................................................................19,4 kg

13. LIKVIDACE
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.
Stroj a jeho příslušenství jsou vyrobeny z různých materiálů, např. z kovu a plastů.
Poškozené součástky odevzdejte do tříděného sběru. Informujte se u příslušného úřadu.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.
Změny v textu, designu a technických speciﬁkací se mohou měnit bez předchozího upozornění
a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.
Návod k použití v originálním jazyce.
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14. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ CE
Výrobce:
EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
FAST ČR, a. s.
Černokostelecká 2111,Produkt/
100 00
Praha 10,
Česká
značka:
Elektrický
drtičrepublika
/ FIELDMANN
DIČ: CZ26726548
Typ/ model:

Produkt/značka: ELEKTRICKÝ DRTIČ

FZD 5015-E jako výrobní model GY6610
AC 230-240V; 50 Hz; 2800W; průměr 44mm; Třída II; IPX4
hladina akustického výkonu: LPA= 82,1 dB(A)
/naměřená
FIELDMANN
garantovaná hladina akustického výkonu: LWA= 94 dB(A)

Typ/model: FZD 5015-E
Výrobce:
FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic
230–240 V~, 50 Hz, 2800 W
VAT no: CZ24777749

Toto
prohlášení o shodě
se vydává
na výhradní směrnic
odpovědnosta
výrobce.
Tento produkt splňuje
požadavky
níže
uvedených
předpisů:
pověřená kompletací technické dokumentace: FAST ČR, a.s.
Směrnice Rady ES proOsoba
strojní
zařízení 2006/42/ES
Předmět výše popsanéhokompatibilitu
prohlášení je v souladu
s příslušnými
harmonizačními právními
Směrnice ES pro elektromagnetickou
(EMC)
č. 2014/30/EU
předpisy Unie:
Směrnice ES o omezení
používání
některých
nebezpečných
látek
v elektrických a
Směrnice MD 2006/42/EC
Směrnice EMC 2014/30/EU
elektronických zařízeních
2011/65/EU
Směrnice
NEOE 2000/14/EC
Směrnice RoHS 2011/65/EU
Příslušné harmonizované normy a další technické specifikace:
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1
EN IEC 61000-3-11:2019

a norem:
EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2
EN 50434:2014
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006+A2+A1
EN 55014-2/A2:2008
EN 61000-3-2:2014
N 6100-3-11:2000
EN 50434:2014
EN 60335-1:2012+A11
Označení CE: 16

Místo vydání: Praha
Datum vydání: 25. 08. 2022

Místo vydání: Praha

Jméno: Petr Uher – Odpovědná osoba
Podpis:

Jméno: Ing. Zdeněk Pech
Předseda představenstva

Datum vydání: 1. 8. 2016

Podpis:
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Záruční podmínky

Záručné podmienky

Conditions of guarantee

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 nevztahujezejména 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 ...)

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 boli poskytnuté zlavy ■ opotrebenia
a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku ■
poškodenievýrobku v dosledku 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, keďreklamovaný výrobok
sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch,
ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamo
vať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej
plomby prístroja, prepisované údajevdokladoch...)

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
ser v 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
ser vis.brno@fastcr.cz
www.fastcr.cz

Fast P lus, a. s.
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

Jótállási jegy
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 importőre 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 alkotórészeire és tartozékaira (pl. akkumulátor) a jótállási idő a termék átadásától számított 12 hónap.
A jótállási igény a jótállási jeggyel, az átadástól (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 termék 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 feltüntetett 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 hivatalos szerviznél érvényesíthető. Jótállási jegy
hiányában a fogyasztói szerződés megkötését
bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja 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 kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e
kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a
fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy
kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor
a fogyasztó megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költségére maga
kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja vagy elállhat 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 javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában 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 kijavítani vagy mással kijavíttatni, a termék 8 napon
belül kicserélésre kerül. Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését
igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc
napon belül kell a fogyasztó részére visszatéríteni. 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 elteltét követő nyolc napon belül cserélni kell. Ha
a termék cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztó
által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat a 30 napos kijavítási határidő eredménytelen
elteltét követő nyolc napon belül kell a fogyasztó
részére visszatéríteni. A fogyasztó a hiba felfedezését követően késedelem nélkül, legkésőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon belül
köteles a hibát közölni. A bejelentés kapcsán
kérjük vegye figyelembe, hogy a jótállási igény
kizárólag a jótállási határidőben érvényesíthető! Mindazonáltal a jótállási határidő
meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a
fogyasztó a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. Ha a jótállásra
kötelezett jótállási kötelezettségének megfelelő
határidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a
fogyasztó erre irányuló felhívásában tűzött megfelelő 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 teljesítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a
jótállás kötelezettjét terhelik.

A 151/2003. (IX.22.) Korm.rendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől)
számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket értékesítő
vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási
cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás
a rendeltetésszerű használatot akadályozza (és
a csere nem lehetetlen). Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Javítási- vagy csereigény esetén törekedni 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 elektronikus úton, vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy
tömegközlekedési eszközön kézi csomagként
nem szállítható fogyasztási cikket – járművek
kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. 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 érvényesített 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 fogyasztó részére való átadását követően keletkezett,
így például ha a hibát nem rendeltetésszerű
használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás,
leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél
nagyobb ingadozása) illetéktelen átalakítás,
beavatkozás, nem hivatalos szerviz által végzett szakszerűtlen javítás fogyasztó feladatát
képező karbantartási munkák elmulasztása
normál, természetes elhasználódásra visszavezethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemszerű
kopásnak tulajdonítható meghibásodás okozta. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő
jogait, így különösen a Polgári Törvénykönyv
szerinti kellékszavatossági illetve termékszavatossági 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 testület eljárását is kezdeményezheti (a békéltető
testületek elérhetősége: https://bekeltetes.hu/
index.php?id=testuletek).
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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

Warunki gwarancji

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
pagal 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 garantini remontij (pvz. dokumen
to, kur but4 nurodytas gaminio isigijimo la ikas ir vi
eta).■ Jei data pateiktuose dokumentuose skiriasi
nuo datos ant gaminio.

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 w serwisie. 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 przez 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.

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

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

