FZD 5015 E

Tartalom

51 HU

Kerti aprítógép

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Tisztelt ügyfelünk,
nagyon köszönjük az irántunk táplált bizalmát!
Az első üzembe helyezés előtt feltétlenül olvassa el ezt a használati útmutatót! Minden
utasítást megtalál benne, amelyek elősegítik a készülék biztonságos használatát és hosszú
élettartamát. Feltétlenül tartsa be a használati utasításban talált összes biztonsági utasítást!
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Általános biztonsági előírások

1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Fontos biztonsági ﬁgyelmeztetések
A terméket óvatosan csomagolja ki és ügyeljen arra, hogy a csomagolóanyag egyik részét se dobja ki
korábban, mint hogy megtalálja a termék összes részét.
A gépet tartsa száraz helyen és gyermekektől távol.
Olvassa el az összes ﬁgyelmeztetést és utasítást. A ﬁgyelmeztetések és utasítások ﬁgyelmen kívül
hagyásának áramütés, tűz és/vagy komoly sérülés lehet a következménye.
Csomagolás
A terméket a csomagolása védi a szállítás közbeni sérüléstől. Ez a csomagolás újrahasznosítható anyagból
készült.
Használati útmutató
Mielőtt használni kezdi a gépet, olvassa el a következő biztonsági előírásokat és a használati utasításokat.
Ismerkedjen meg a kezelőegységekkel és a készülék helyes használatával. Az útmutatót gondosan őrizze meg
későbbi szükség esetére. Javasoljuk, hogy legalább a jótállás idejére őrizze meg a termék eredeti dobozát,
csomagolását, pénztárbizonylatát és jótállási jegyét. Szállítás esetén a készüléket csomagolja vissza az eredeti
gyári dobozba, ezzel biztosítja a termék maximális védelmét szállítás közben (pl. költözés vagy szakszervizbe
küldés).
MEGJEGYZÉS: Ha a gépet másik személynek adja át, az útmutatót is adja oda. A használati útmutató
utasításainak betartása a gép helyes használatának alapja. A használati útmutató a kezelésre,
karbantartásra és javításra vonatkozó utasításokat is tartalmaz.
A gyártó nem felel az útmutató utasításainak be nem tartásából adódó balesetekért
vagy károkért.
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2. JELEK
Üzembe helyezés előtt ﬁgyeljen oda a biztonsági utasításokra.
Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati útmutatót, és kövesse az olvasottakat.
Megvághatja magát.
Ne nyúljon a tölcsérbe.
A kivágódó tárgyak veszélyt okozhatnak.
Tartson biztonságos távolságot a közelben tartózkodó személyektől.
Ha a tápkábel sérült vagy szakadt, azonnal húzza ki a csatlakozót a hálózatból.

94 dB

A készülék hangereje.
FIGYELEM: Ne használja az aprítógépet párás vagy esős időben, és óvja
a nedvességtől.
Várja meg, míg az aprítógép minden alkatrésze megáll.

Személyi védelmi eszközök

A készülékkel végzett munkához használjon fülvédőt és védőszemüveget.
A készülékkel végzett munkához használjon stabil cipőt.
A készülékkel végzett munkához használjon védőkesztyűt.
A készülékkel végzett munkához szűk, testhez simuló munkaruhát használjon.
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3. MIELŐTT HOZZÁKEZD...
Rendeltetésszerű használat
megfelel a tudomány és technika üzembe helyezés idején ismert színvonalának és megfelel az érvényes
biztonsági előírásoknak rendeltetésszerű használat esetén. A készülék rostos vagy fás szerves anyagok
aprítására szolgál a háztartásban és a kertben. Nem szabad követ, üveget, fémet, csontot vagy műanyag
vagy textil hulladékot beletölteni.
nem alkalmas professzionális használatra. Minden egyéb használat ellentétes a megállapított rendeltetéssel.
A készülék vagy alkatrész minden olyan használata, módosítása, ami ellentétes a rendeltetéssel, és amelyet
a gyártó nem vizsgált meg és hagyott jóvá, előre nem látható károkat okozhat! A készülék minden nem
rendeltetésszerű, ill. a jelen kézikönyvben le nem írt tevékenységre történő használata nem engedélyezett
visszaélésnek számít, és kívül esik a gyártó jótállási kötelezettségén.

4. BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN
Általános biztonsági előírások
A készülék biztonságos használata érdekében a felhasználónak az első használatbavétel előtt el kell
olvasnia és meg kell értenie ezt a használati útmutatót.
Minden biztonsági utasítást tartson be! Ha ﬁgyelmen kívül hagyja a biztonsági utasításokat, veszélyezteti
magát és másokat.
Minden használati utasítást és az útmutatót tegyen el, hogy később is használhassa.
Ha a készüléket eladja vagy továbbadja, feltétlenül adja oda a használati útmutatót is.
A készüléket csak hibátlan állapotban szabad használni. Ha a készülék vagy valamelyik alkatrésze
megsérül, szakembernek kell megjavítania.
Ne használja a készüléket robbanásveszélyes környezetben, illetve gyúlékony folyadék és gáz közelében!
Mindig gondoskodjon róla, hogy a kikapcsolt készülék nehogy véletlenül bekapcsolódjon.
Ne használja a készüléket, ha a be-/kikapcsoló nem működik megfelelően.
Akadályozza meg gyermekek hozzáférését a készülékhez! Úgy tárolja a készüléket, hogy biztonságosan
elzárja a gyermekek és illetéktelen személyek elől.
Ne terhelje túl a készüléket. A készüléket csak olyan célra használja, amire szolgál.
Mindig használja a szükséges személyi védőfelszerelést.
Mindig ﬁgyelmesen és jó ﬁzikai állapotban dolgozzon: Fáradtan, betegen, alkoholfogyasztás közben,
gyógyszer vagy kábítószer hatása alatt dolgozni felelőtlenség, mert nem tudja a készüléket biztonságosan
használni.
Ne használjon időkapcsolót vagy más olyan kapcsolót, ami automatikusan indítja el a készüléket, mert
tűzveszélyes.
Gondoskodjon róla, hogy a gyermekek ne játsszanak a termékkel.
Tartson be minden érvényes nemzeti és nemzetközi biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírást.
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Elektromos biztonság
A készüléket csak megfelelő védőérintkezővel szabad a konnektorba csatlakoztatni.
A készülék biztosítását csak legfeljebb 30 mAh névleges zárlati áramú áramvédővel (FI kapcsoló) szabad
végezni.
A készülék csatlakoztatása előtt gondoskodni kell róla, hogy a hálózati csatlakozó megfeleljen a készülék
csatlakoztatásához megadott értéknek.
A készüléket csak a megadott feszültség, teljesítmény és fordulatszám határain belül szabad használni
(ld. típuscímke).
Ne érjen a csatlakozódugóhoz nedves kézzel! A hálózati csatlakozót midig a dugónál, és ne a kábelnél fogva
húzza ki.
A hálózati kábelt nem szabad meghajlítani, becsípni, húzni vagy rálépni, óvni kell az éles peremektől, olajtól
és forróságtól.
A készüléket ne húzza a kábelnél fogva, és a kábelt ne használja semmilyen más célra.
Minden használat előtt ellenőrizze a csatlakozódugót és a kábelt.
Ha a hálózati kábel megsérül, azonnal húzza ki a csatlakozót. Soha ne használja a készüléket sérült
tápkábellel.
Ha a készüléket nem használja, a csatlakozó mindig legyen kihúzva.
A hálózati csatlakozó bedugása előtt gondoskodjon róla, hogy a készülék ki legyen kapcsolva.
Mielőtt kihúzza a csatlakozót, a készüléket mindig kapcsolja ki.
Szállítás előtt hozza a készüléket árammentes állapotba.
Karbantartás
Mielőtt bármiféle munkát végez a készüléken, húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
Csak a jelen útmutatóban leírt karbantartást és hibaelhárítást szabad végezni. Minden egyéb munkát csak
szakember végezhet.
Csak eredeti pótalkatrészeket használjon. Csak ezek a pótalkatrészek készültek a készülék számára és
alkalmasak hozzá. Az egyéb pótalkatrészek nemcsak a jótállás elvesztésével járnak, hanem használatukkal
veszélyeztetheti magát és környezetét.
A készülékre vonatkozó speciﬁkus ﬁgyelmeztetések
Működés közben ne nyúljon a töltőtölcsérbe vagy a kidobóaknába. A készülék a kikapcsolás után még
mintegy 5 másodpercig fut.
Bekapcsolás előtt a készüléket előírás szerint össze kell állítani.
Bekapcsolás előtt ellenőrizze, hogy megfelelően be van-e húzva minden csavar, anya és egyéb rögzítőelem,
és hogy megfelelően fel vannak-e szerelve biztonsági egységek.
A géppel végzett munka közben ﬁgyeljen a stabil állásra és a természetes testtartásra.
Csak jó megvilágítás és látási viszonyok mellett dolgozzon.
A kezelő ruhája testre simuló legyen. Ne viseljen laza ruhát. Stabil cipőt és hosszú munkanadrágot viseljen.
A gépet csak a szabadban, szilárd és egyenes felületen használja.
Munka közben a készülék körül hagyjon elég szabad területet. A készüléket ne állítsa fal közelébe.
A működésben levő készüléket ne húzza, ne döntse meg és ne mozdítsa el.
A készülék elindítása előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a bedobótölcsér üres.
A bekapcsolt készüléket soha ne hagyja működésben felügyelet nélkül.
Munka közben ﬁgyeljen rá, nehogy a készülékbe idegen tárgy (kő, üveg, fém, föld, műanyag, stb.) kerüljön.
Ezek árthatnak a motornak vagy a vágóhengernek.
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Ha a vágóberendezésbe idegen tárgy került, szokatlan hangot ad ki vagy szokatlanul remeg, azonnal
kapcsolja ki a motort, és várja meg, míg leáll.
Soha ne használja a készüléket a bedobótölcsér nélkül.
Ha az aprítógép eldugul, először kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból, és
a dugulás elhárítása előtt várja meg, míg a készülék teljesen nyugalmi helyzetbe kerül. Tartsa a bekapcsolót/
kikapcsolót tisztán és idegen tárgyaktól mentesen.
Soha ne próbálja meg a vágott anyagot tartani vagy kivenni, ha a vágóhenger mozog. A beakadt vágnivalót
csak akkor távolítsa el, amikor a gép ki van kapcsolva.
Kerülje el a forgó vágóhengerrel való közvetlen érintkezést. Ha a gép megy, a kezét és a lábát tartsa
a nyílásokon kívül.
Ne dugja a kezét vagy más testrészét vagy a ruháját a töltőkamrába, a kidobó csatornába vagy más mozgó
alkatrészek közelébe.
Az aprított anyagot távolítsa el a kidobó zónából, mielőtt felgyülemlik. Így megakadályozza, hogy az
a aprítógép elduguljon, vagy az aprított anyag visszakerüljön a töltőtölcsérbe, és ezzel sérülést okozzon.
A munkaterület 3 méteres körzetében nem tartózkodhatnak más személyek vagy állatok, mert a kivágódó
tárgyak sérülést okozhatnak.
Ne használja a készüléket kövezett vagy betonfelületen. Az aprított anyag felpattanhat, és sérülést okozhat.
A készülékén található jeleket nem szabad eltávolítani vagy letakarni. A készüléken lévő, már olvashatatlan
ﬁgyelmeztetéseket sürgősen ki kell cserélni.
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5. A GÉP LEÍRÁSA
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ábra 1
A gép leírása (ld. 1. ábra)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Töltőnyílás
Működtető panel
Tápkábel
A felfogóedény biztonsági retesze
Felfogóedény
Vágásbeállító csavar
Műanyag lenyomó
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6. AZ APRÍTÓGÉP ÖSSZEÁLLÍTÁSA
FIGYELEM: Mielőtt bármiféle munkát végez a gépen, bizonyosodjon meg róla, hogy ki van kapcsolva és ki
van húzva a konnektorból.
1. Fordítsa fejre az aprítógép testét, és helyezze sima
felületre.
Ezután emelje fel a lábait. 2. ábra
2. Szerelje fel a kerekeket a következő módon:
— dugja be a kerekek tengelyét a nyílásokon
keresztül a keretbe
— a tengely minden oldalán helyezzen el egy
alátétet és keréktokot. 3. ábra
— Tegye fel a kereket, és rögzítse egy anyával.
4. ábra
— A keréktengely nyílásán dugja át a hatszögletű
kulcsot, és húzza meg a kerékanyát. 5. ábra
— Végül helyezze fel a kerék fedelét.
— Ugyanezt ismételje meg mind a két kerék
esetében.

ábra 2

3. Tegye be a felfogóedényt, és rögzítse a biztonsági
kapcsolóval. 6. ábra, 1. pont
FGYELEM! A biztonsági kapcsolót megfelelően
rögzíteni kell, különben a gép nem indul be.

ábra 3

ábra 3.1
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ábra 6
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7. AZ APRÍTÓGÉP HASZNÁLATA
FIGYELMEZTETÉS: A gép tápellátáshoz való csatlakoztatása előtt mindig ellenőrizze, hogy a kapcsoló ki
van-e kapcsolva. Ha a készüléket bekapcsolt kapcsolóval csatlakoztatja,az váratlanul beindulhat, és ennek
következtében súlyos sérülést okozhat.
Az aprítógép bekapcsolása és
kikapcsolása (7. ábra)
FIGYELEM: Ha a gép nem kapcsolható be vagy
ki a kapcsolóval, a géppel ne dolgozzon. A hibás
kapcsolót cseréltesse ki a szakszervizben.
Az aprítógép bekapcsolásához nyomja meg az „I”
jellel megjelölt gombot. 7. ábra, 2. pont
Az aprítógép kikapcsolásához nyomja meg a „0”
jellel megjelölt gombot. 7. ábra, 1. pont
FIGYELEM: Áramkimaradás esetén a gép
automatikusan kikapcsol. Az ismételt
bekapcsoláshoz nyomja meg az „I” jellel megjelölt
gombot.

ábra 7

Előre- / hátramenet kapcsoló (7. ábra, 3. pont)
FIGYELEM: Kapcsolja ki az aprítógépet, mielőtt az előre- / hátramenet kapcsolót átkapcsolja.
Előre állás
Az aprítógép normál menete. A vágóhenger előrefelé forog.
Hátra állás
A vágóhenger fordított irányba forog, hogy kiengedje a felvágott anyagot.
Hátramenetbe kapcsoláskor szaggatottan kell az „I” jellel megjelölt gombot nyomkodni, hogy a henger
forogjon. A henger automatikusan megáll, ha elengedi a gombot.
MEGJEGYZÉS: A nagyobb ágak felaprításához a foy,mata néhány alkalommal történő megismétlése lehet
szükséges az aprítógép előre- és hátramenetével. Mielőtt ismét módosítja a menetirányt, várja meg, míg az
aprítógép teljesen megáll.
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Túlterhelés elleni védelem
Az aprítógép el van látva túlterhelés elleni biztosítékkal (7. ábra 4. pont)
Túlterhelés esetén a motor biztosítéka automatikusan megszakítja az áramkört.
A működés visszaállításához az alábbi módon cselekedjen:
1. Kapcsolja ki a képet, hogy áram nélkül maradjon.
2. Távolítsa el azt az anyagot, ami blokkolta az aprítógépet
3. Hagyja a motort legalább öt percig hűlni!
4. Nyomja meg a biztonsági kapcsoló gombját (7. ábra 4. pont).
5. Újra csatlakoztassa az áramellátást.
6. Kapcsolja be az aprítógépet.
FIGYELEM: A balesetek elkerülése érdekében a beszorult tárgyak eltávolításához egy rudat vagy kampót
használjon.
Felfogóedény
A felfogóedény felerősítése vagy levétele előtt az aprítógépet mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból.
A felfogóedény fogója (6. ábra 1. pont) biztonsági okokból egy biztosítékkal van felszerelve.
A biztonságos működés érdekében munka közben kétóránként ellenőrizze a biztosíték működését.
Soha ne próbálja a fogantyú biztosítékának a működését kikapcsolni.
A felfogóedény fogantyúja:
A fogantyú alsó állásban >>> a felfogóedény ki van oldva. A biztonsági kapcsoló aktiválva van,
az aprítógépet nem lehet elindítani.
A fogantyú felső állásban >>> a felfogóedény rögzítve van, és az aprítógép munkára kész.
MEGJEGYZÉS: A gép nem indul el, ha a felfogóedény ki van oldva. A gép automatikusan kikapcsol, ha
a felfogóedény munka közben kilazul.
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Beállítások és munka az aprítógéppel

8. BEÁLLÍTÁSOK ÉS MUNKA AZ APRÍTÓGÉPPEL
Az ellenkés távolságának beállítása
A hatékony működéshez be kell állítani az ellenkés
(8. ábra 2.pont) és a vágóhenger (8. ábra 3. pont)
közti távolságot. A vágóhenger és az ellenkés közti
távolság minél kisebb legyen.
A megfelelő beállítás lehetővé teszi a különböző
átmérőjű aprítandó ágak hatékony aprítását.
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A távolság beállítása:
Kapcsolja be a gépet.
Az ellenkést úgy tudja a vágóhenger felé
nyomni, hogy a beállítócsavart lassan forgatja
az óramutató járásával megegyező irányba
(8. ábra 1. pont). Addig forgassa a csavart, míg
a kidobónyílásból nem kezdenek ﬁnom alumíniumforgácsok hullani.
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ábra 8

MEGJEGYZÉS: A puha vagy a nedves ágak vágás helyett szakadnak. Ugyanezt okozhatja a gyakori
használatban elkopott ellenkés is.
Bekapcsolás előtt
Bizonyosodjon meg róla, hogy:
A csatlakozókábel nem sérült. Ha vágást vagy repedést talál rajta, hagyja abba a munkát, és azonnal
cserélje ki.
A gép nincs meghibásodva, és minden csavar meg van húzva.
A gép teljesen és megfelelően össze van állítva.
Ellenőrizze a tápellátást:
Bizonyosodjon meg róla, hogy a tápellátás feszültsége megfelel a típuscímkén található névleges
feszültségnek, és hogy a gép megfelelően földelve van.
Csak megfelelő keresztmetszetű hosszabbító kábelt használjon.
Az aprítógéppel feldolgozható anyag
Az aprítógép az alábbi anyagtípusokat tudja feldolgozni:
Mindenfajta ágat a műszaki speciﬁkációban szereplő legnagyobb átmérőig.
Kerti hulladékot, például hervadt növényeket vayg nedves füvet (ágakkal felváltva aprítsa.)
Az aprítógéppel nem szabad az alábbi anyagtípusokat feldolgozni:
Üveg, fém, műanyag, kő, kerámia, a műszaki speciﬁkációban szereplőnél vastagabb ág, kemény fa, vastag
falapok, szövet, műanyagszatyor, földes gyökerek.
Folyékony állapothoz közeli, hulladék, pl. konyhai hulladék.
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Üzemeltetés | Karbantartás
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9. ÜZEMELTETÉS
Az anyagot tegye a jobboldali töltőedénybe.
Az ágakat felvágás után rögtön zúzza össze. Ha megszáradnak, nagyon megkeményedhetnek.
Távolítson el az ágról minden oldalsó hajtást, ha különben nem lehet bedugni az aprítógépbe.
Akadályozza meg, hogy a felfogóedényben túlzottan felgyűljenek a fadarabok. Az edényt alaposan tisztítsa
ki, az összegyűlt felaprított anyag eltorlaszolhatja a kidobónyílást.
Ne tegyen be nagyobb anyagot, mint a műszaki speciﬁkációban megadott maximális átmérőjű ágak.
A nedves kerti hulladék (lehullott levelek) dugulást okozhat. A dugulás megelőzése érdekében a hulladékot
váltogassa faanyaggal.
A puha anyagok vagy nedves ágak aprítás helyett elszakadhatnak. Ilyen problémát okozhat az
elhasználódott ellenkés is.
A kidobónyílás tisztítása előtt kapcsolja ki a motort, és húzza ki a készülék a hálózatból.

10. KARBANTARTÁS
FIGYELEM:
Mielőtt ellenőrzést vagy karbantartást végez a gépen, bizonyosodjon meg róla, hogy ki van kapcsolva és ki
van húzva a konnektorból. Figyelem, a vágóhenger nem áll meg rögtön a készülék kikapcsolása után, várja
meg, míg minden alkatrész megáll
Ellenőrzés vagy karbantartás előtt vegyen fel védőkesztyűt.
A tisztításhoz soha ne használjon benzint, hígítót, alkoholt és hasonlókat. Színvesztés, deformáció vagy
repedés történhet.
A gép tisztításához csak nedves rongyot és puha kefét használjon.
Ne használjon tömlőt, és a gépet ne mossa vízsugárral.
Minden tevékenység után végezze el az alábbi karbantartást:
Ellenőrizze, hogy minden rögzítőcsavar be van-e húzva (ha nem, húzza meg őket).
A fémalkatrészeket olajozza meg a rozsdásodás elkerülése érdekében.
Tartsa tisztán és pormentesen a nyílásokat.
A vágóhenger és az ellenkés idővel elhasználódik. Ha szükséges, a cseréről érdeklődjön a legközelebbi
szakszervizben.

KERTI APRÍTÓGÉP

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
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Hibaelhárítás

11. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELEM: Hibaelhárítás előtt a gépet kapcsolja ki, húzza ki a hálózatból és várja meg, míg teljesen
megáll.
Hiba

A motor nem kapcsol be

Lehetséges ok

Megoldás

Nincs tápellátás

Ellenőrizze a tápellátást.

Hibás hálózati kábel

A megvizsgálásáról érdeklődjön
szakszervizben

A túlterhelés elleni biztosíték aktiválódott

Várja meg, míg a gép kihűl, és nyomja
meg a biztosíték gombját.

A felfogóedény biztonsági kapcsolója
(A felfogóedény ki van oldva)

Ellenőrizze és rögzítse a felfogóedényt
Kapcsolja ki a gépet.
Kapcsolja át az előre- / hátramenet
kapcsolót hátramenetbe.

A motort hallani, de nem
működik

A vágóhenger eldugult

Kapcsolja be a motort, amíg a dugulás el
nem múlik.
A gépet újra kapcsolja ki.
Kapcsolja vissza a forgásirányt előre.

A kondenzátor meghibásodása

Javítás céljából a gépet küldje
szanszervizbe.

A forgás hátramenetbe van kapcsolva.

Kapcsolja ki a gépet, és a kapcsolóval
állítsa át a forgásirányt.

Az aprított anyag elakad a tartályban

Kapcsolja ki a gépet. Kapcsolja át az előre/ hátramenet kapcsolót hátramenetbe.
Kapcsolja be a készüléket, hogy az
elakadt anyag kiszabaduljon, távolítsa el
a szennyeződéseket.
Kapcsolja ki újra a gépet.

Az aprítógép nem húzza be
a vágandó anyagot

Kapcsolja vissza a forgásirányt előre.
Az aprítandó anyag túl puha vagy nedves

Nyomja be az anyagot az aprítógépbe

Rosszul beállított ellenkés / vágóhenger

Állítsa be az ellenkést úgy, ahogy
a "Beállítások és munka az aprítógéppel"
fejezetben le van írva.
Amennyiben a vágóhenger/ellenkés
túlzottan elhasználódott, cserélje ki.

Az aprított anyag nincs
egyenletesen szétdarabolva

A rögíztett ellenkés nincs megfelelően
beállítva

Állítsa be az ellenkést, ld. az előző
bekezdést

A gép be van kapcsolva, de
a ygebónge terhelés is blokkolja,
a motor biztonsági kapcsolója
pedig gyorsan kikapcsol.

A hosszabbító kábel túl hosszú vagy
a vezeték túl vékony.
A csatlakozó túl messze van a tápforrástól
vagy a vezetékek túl vékonyak

Ellenőrizze, hogy a hosszabbító kábel
legalább 1,5 mm2, maximum 25 m
hosszú. További kábel használata esetén
a minimális keresztmetszet 2,5 mm2

FZD 5015 E
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12. MŰSZAKI ADATOK
Névleges feszültség .............................................................................................................................................230–240 V~/50 Hz
Névleges teljesítmény .................................................................................................................................................................. 2800 W
Védelmi osztály.............................................................................................................................................................................................II
Védelem ...................................................................................................................................................................................................IP24
Üresjárati fordulatszám ...............................................................................................................................................................60 RPM
Az ág maximális átmérője ........................................................................................................................................................... 44 mm
A felfogóedény kapacitása ................................................................................................................................................................. 60 l
Akusztikai nyomásszint (LPA)* .............................................................................................................................................. 73 dB(A)
Akusztikai teljesítményszint (LWA)* ..................................................................................................................................... 94 dB(A)
Tömeg .................................................................................................................................................................................................19,4 kg

13. MEGSEMMISÍTÉS
A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ
A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen helyezze el.
A gép és tartozékai különböző anyagokból, pl. fémből és műanyagból készültek.
A sérült alkatrészeket adja le szelektív gyűjtőhelyen. Tájékozódjon az illetékes hivatalnál.

Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU-irányelv alapkövetelményeit.
Változtatások a szövegben, a kivitelben és a műszaki jellemzőkben előzetes ﬁgyelmeztetés nélkül
történhetnek, a módosításra vonatkozó jog fenntartva.
Használati útmutató az eredeti nyelven.

KERTI APRÍTÓGÉP

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HU 66 Megjegyzések
Megfelelőségi nyilatkozat

14. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT CE
Gyártó:
FAST ČR, a. s.
Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Cseh Köztársaság
Adóazonosító: CZ26726548
Termék/márka: ELEKTROMOS SZECSKÁZÓ / FIELDMAN
Típus/modell: FZD 5015-E
230–240 V~, 50 Hz, 2800 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
Az EK egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való
alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelve
valamint normáknak:
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
CE jelölés: 16
A kiadás helye: Prága

Név:

Ing. Zdeněk Pech
A képviselet elnöke

A kiadás dátuma: 1. 8. 2016

Aláírás:
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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

