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Podkaszarka elekryczna
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Dziękujemy za dokonanie zakupu podkaszarki elektrycznej. Przed rozpoczęciem
użytkowania należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi
i zachować ją na przyszłość.
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PL 48 Ogólne przepisy bezpieczeństwa

1. OGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Produkt należy starannie rozpakować, należy zwrócić uwagę na wyjęcie z opakowania
wszystkich części produktu.
Produkt należy przechowywać w miejscu suchym, zabezpieczyć przed dostępem dzieci.
Przeczytać wszelkie uwagi i instrukcje. Zaniedbania w stosunku do uwag i instrukcji mogą
być powodem urazu, pożaru i/lub ciężkiego zranienia.
Opakowanie
Produkt jest zapakowany do opakowania chroniącego go przed uszkodzeniem w czasie
transportu. Opakowanie jest surowcem wtórnym i należy poddać je recyklingowi.
Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z poniższymi przepisami
bezpieczeństwa i instrukcją obsługi. Należy zapoznać się z elementami obsługi i właściwym
korzystaniem z urządzenia. Instrukcje należy przechowywać w celu późniejszego z niej
korzystania. Przez okres trwania gwarancji zaleca się przechowanie oryginalnego opakowania
wraz z materiałami opakunkowymi, dokument zakupu i kartę gwarancyjną. Przechowanie
opakowania ułatwi w przyszłości ewentualny transport urządzenia (przeprowadzka, odesłanie
do naprawy).
Uwaga: Jeżeli nastąpi przekazanie urządzenia innym użytkownikom, należy przekazać
również instrukcję obsługi. Stosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji zapewni
właściwe użytkowanie urządzenia. Instrukcja obsługi zawiera również instrukcje
konserwacji urządzenia i napraw.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub szkody powstałe w
wyniku nie stosowania się do niniejszej instrukcji obsługi.
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2. OBJAŚNIENIE TABLICZEK
INFORMACYJNYCH ZNAJDUJĄCYCH
SIĘ NA URZĄDZENIU
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3. ZALECENIA DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
UWAGA! Podczas pracy należy stosować się do zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Dla
własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa pozostałych osób należy dokładnie zapoznać
się z niniejszymi zaleceniami. Należy zachować je na przyszłość.
Podczas pracy należy stosować okulary ochronne.
Podczas pracy należy stosować rękawice robocze.
Nie narażać urządzenia na działanie opadów atmosferycznych lub oddziaływanie dużej
wilgotności.
Zapoznać się z obsługą i właściwym użytkowaniem podkaszarki.
Nigdy nie należy dopuszczać do pracy z urządzeniem dzieci lub osób nie zapoznanych
z obsługą urządzenia.
Nie dopuszczać do przebywania w pobliżu pracy podkaszarki dzieci, osób postronnych i
zwierząt domowych. W koszonej trawie mogą znajdować się kamienie i inne przedmioty.
Jeżeli w pobliżu znajdują się inne osoby, zwłaszcza dzieci należy przerwać pracę.
Utrzymywać podczas pracy dystans przynajmniej 4,5 m od osób postronnych i zwierząt.
Należy używać podkaszarki przy świetle dziennym lub dobrym oświetleniu sztucznym.
Przed uruchomieniem podkaszarki lub po uderzeniu o jakiś przedmiot należy sprawdzić stan
zużycia lub uszkodzenia, a jeżeli jest to konieczne dokonać naprawy. Nie używać
podkaszarki jeżeli mechanizm tnący nie jest właściwie zabezpieczony lub jest uszkodzony.
Zawsze należy sprawdzać stan podkaszarki, czy nie zagraża jej stan użytkownikowi.
Podczas pracy z podkaszarką należy stosować okulary ochronne.
Nie używać podkaszarki jeżeli są uszkodzone osłony ochronne.
Usunąć z powierzchni roboczej kamienie, przedmioty metalowe, korzenie, przedmioty
twarde, woreczki plastikowe, kawałki sznurka i inne przedmioty , które nie poddają się cięciu.
Przed uruchomieniem podkaszarki należy upewnić się czy ostrze tnące nie dotyka kamieni
lub innych twardych przedmiotów.
Nigdy nie należy zbliżać rąk lub stóp do powierzchni pokosu, a zwłaszcza w czasie
uruchamiania podkaszarki.
Należy chronić się przed możliwością zranienia przez żyłkę tnącą. Po naciągnięciu nowej
żyłki tnącej, przed uruchomieniem, należy ustawić podkaszarkę w normalnej pozycji
roboczej.
Zabronione jest stosowanie metalowych ostrzy tnących.
Zabronione jest używanie części zamiennych lub wyposażenia niezalecanego przez
producenta.
Otwory wentylacyjne silnika muszą być zawsze drożne i czyste.
Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu , nie należy przenosić podkaszarki z palcem
umieszczonym na włączniku.
Podczas pracy należy przyjąć stabilną i bezpieczna pozycję.
FZS 2105 E
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Powierzchnię roboczą należy oczyścić z kamieni, drutów i innych twardych przedmiotów.
Zabronione jest cięcie twardych przedmiotów. Może to spowodować zranienie operatora lub
uszkodzenie podkaszarki.
Ostrzeżenie! Po wyłączeniu silnika elementy tnące nadal rotują!
Zabronione jest zatrzymywanie urządzenia tnącego (żyłka nylonowa) ręką. Zawsze należy
poczekać na samoistne zatrzymanie się.
Nie używać podkaszarki do cięcia trawy na murkach lub skałkach.
Nie przechodzić przez drogi lub ścieżki z pracującą podkaszarką.

4. OPIS URZĄDZENIA I ZAWARTOŚCI
OPAKOWANIA
Opis pilarki (patrz: ilustracja 1)
1
2
3
4

Włącznik
Rękojeść
Górny
środkowy
element
Górna iczęść
wykaszarki
Dolna część wykaszarki

5
6
7
8

Głowica z żyłką
Osłona ochronna żyłki
Haczyk do zabezpieczenia przewodu zasilania
Przewód zasilania

Zawartość dostawy
Wyjąć ostrożnie maszynę z opakowania i sprawdzić kompletność następujących elementów:
część górna
i dolna
Elektryczna ogrodowa wykaszarka na żyłkę – górny,
środkowy
i dolny element
Śruby łączące część dolną i górną wykaszarki
Osłona ochronna na żyłkę
Rękojeść ze śrubą mocującą
Instrukcja obsługi
Jeżeli zostanie stwierdzony brak części lub są one uszkodzone należy skontaktować się ze
sprzedawcą u którego został dokonany zakup.

5. ZASTOSOWANIE
Podkaszarka jest przeznaczona do koszenia trawy.
Zabronione jest używanie podkaszarki do innych celów.
Urządzenie to jest przeznaczone do stosowania w gospodarstwach domowych.
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6. MONTAŻ WYKASZARKI NA ŻYŁKĘ
Połącz
górny,
środkowy
i dolnywykaszarki
element podkaszarki
2) i wszystkie
3 części
Połączyć
część
dolną i górną
(ilustr. 2) za(rys.
pomocą
załączonych
śrubskręć
(ilustr. 3).
śrubami (rys. 3).
Wsunąć osłonę ochronną w prowadnice w osłonie silnika (ilustr. 4) i osłonę zamocować
używając załączonej śruby (ilustr. 5)
Podłączyć wtyczkę przewodu zasilania do przedłużacza. Następnie na przewodzie zasilania
wykonać pętlę i wsunąć ją do otworu w rękojeści i zablokować na haczyku (ilustr. 6)
6 - 8.)

7. EKSPLOATACJA
Podłączenie do źródła zasilania
UWAGA!
Przed podłączeniem zasilania należy zawsze sprawdzić, czy włącznik jest w pozycji
Wyłączony. Wtyczkę włączać do źródła energii elektrycznej wyposażonego w wyłącznik
różnicowoprądowy.
Uruchamianie wykaszarki na żyłkę
Wykaszarkę można uruchomić chwytając ją odpowiednio mocno za rękojeść (A) (ilustr. 9) i
naciskając włącznik (B) (ilustr. 9).
Po zwolnieniu nacisku na przycisk (B) (ilustr. 9)
7) narzędzie automatycznie wyłączy się, aby
zapobiec przy niekontrolowanym ruchu potencjalnemu wypadkowi.
Uwaga:
Przed uruchomieniem wykaszarki na żyłkę należy sprawdzić długość żyłek.
Uwaga:
Wykaszarką na żyłkę można kosić trawę wysoką do 15 cm. Wyższą trawę należy kosić w
kilku fazach.
UWAGA! Ostrzeżenie:
Należy zwrócić uwagę na bezpieczną odległość ustawienia nóg od mechanizmu
tnącego.
Po wyłączeniu urządzenie obraca się jeszcze przez około 5 sekund.
Przed odłożeniem narzędzia należy je zawsze wyłączyć.
Podczas przenoszenia nie należy trzymać urządzenia za przewód zasilający, ani nie
naciskać włącznika.
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Wydłużanie żyłki tnącej
Jeżeli w wyniku zużycia w czasie pracy nastąpi skrócenie żyłki, należy naciskając z odpowiednią
siłą końcówką szpuli o ziemię podczas pracy wykaszarki wywołać automatyczne wysunięcie
żyłki (ilustr. 10). Żyłka następnie zostaje automatycznie docięta do odpowiedniej długości przez
ostrze (C) zainstalowane na obudowie wykaszarki (ilust. 10).
UWAGA! Ostrzeżenie:
Jeżeli zaistnieje potrzeba ręcznego wyciągnięcia żyłki, należy wyłączyć wykaszarkę,
odłączyć wtyczkę z gniazdka zasilania i odczekać do chwili zupełnego zatrzymania się
wykaszarki.
Wymiana/uzupełnienie żyłki
Obrócić maszynę do góry nogami.
Obrócić osłonę górną głowicy z żyłką w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
(dolną część należy przytrzymać).
Odkręcona osłonę należy zdjąć i wyjąć szpulę. Ze szpuli usunąć wszystkie resztki starej
żyłki.
Przygotować dwa odcinki żyłki o równej długości (około 4 m). Końce żyłek zamocować w
wykonanych otworach. Obie żyłki nawijać w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara
i końce przełożyć przez otwory w osłonie szpuli. Osłonę należy ponownie zabezpieczyć.
Elementem głowicy jest sprężyna – należy upewnić się, czy sprężyna znajduje się na swoim
miejscu pod szpulą.

8. KONSERWACJA
Żyłka z czasem ulega wysuszeniu. Aby zawsze była w dobrym stanie, należy przechowywać
zapasowe nawinięte szpule lub samą żyłkę w zamkniętym woreczku plastikowym z wlaną
łyżeczką wody.
Przed rozpoczęciem
czyszczenianależy
urządzenia
kabel azasilający,
do czyszczenia
czyszczeniem urządzenia
wyjąćodłącz
akumulator,
do czyszczenia
używać używaj
wyłącznie
delikatnego
mydła
i wilgotnej
szmatki.
Nie wolno
zanurzać
urządzenia
w wodzie
delikatne mydło
i wilgotną
ścierkę.
Nie wolno
zanurzać
urządzenia
w wodzie
ani nie
myć
ani
nie myć strumieniem
wody
z węża.
Należy
zwrócić
aby urządzenia
do wnętrza nie
urządzenia
strumieniem
wody z węża.
Należy
zwrócić
uwagę,
aby uwagę,
do wnętrza
dostała się
nie
dostała
ciecz. Nie
myć myjką ciśnieniową.
żadna
ciecz.sięNieżadna
myć myjką
ciśnieniową.
Ostrze obcinające żyłkę na krawędzi osłony ochronnej z czasem może ulec stępieniu,
zalecamy regularne ostrzenie przy użyciu pilnika.
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9. DANE TECHNICZNE
Typ
Napięcie znamionowe
Częstotliwość znamionowa
Moc znamionowa
Ilość obrotów
Szerokość koszenia
Średnica żyłki
Gwarantowany poziom głośności
głośności
Waga
Waga

Elektryczna wykaszarka
nawykaszarka
żyłkę FZS 2105
E FZS 2000-E
Elektryczna
na żyłkę
230 V AC (zmienny)
230 V AC (zmienny)
50 Hz
50 Hz
250 W
250 W
14 000 obr./min
12 500 obr./min
200 mm
220 mm
1,00
mm
1,00 mm
94 dB(A)
96 dB(A)
1,2 kg
1,3 kg
82,2 dB(A) K = 3 dB(A)
pA (ciśnienie akustyczne)
Instrukcja użytkowania - tylko wersjaLjęzykowa.
LwA (poziom mocy akustycznej) 90,82 dB(A) K = 3 dB(A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA max)
Poziom hałasu
zgodnie z dyrektywą ws. emisji hałasu 2000/14:
LwA MAX 96 dB(A)
Poziom wibracji: max. 2.835 m/s2 K=1.5 m/s2
Instrukcja użytkowania - tylko wersja językowa.
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Likwidacja

11. LIKWIDACJA
10.
LIKWIDACJA
ZALECENIA I INFORMACJE O POSTĘPOWANIU Z ZUŻYTYM PAKOWANIEM.
Zużyty materiał z opakowania przekazuje się na gminne wysypisko odpadów.
LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
Ten symbol na produktach albo w dokumentach przewodnich oznacza,
że zużyte wyroby elektryczne i elektroniczne nie mogą być dodawane do
zwykłych odpadów komunalnych. W celu właściwej likwidacji, odzysku i
recyklingu trzeba je przekazywać w ustalone zbiorcze miejsca. Alternatywnie
w niektórych krajach Unii Europejskiej albo w innych krajach europejskich
można zwrócić takie wyroby lokalnemu sprzedawcy przy zakupie nowego,
ekwiwalentnego produktu. Właściwa likwidacja tego produktu pomoże
zachować cenne źródła naturalne i pomaga w zapobieganiu negatywnym
wpływom na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, które mogłaby
spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji
udziela Urząd gminy albo najbliższe wysypisko odpadów. Przy niewłaściwej
likwidacji tego rodzaju odpadu, zgodnie z przepisami krajowymi, może dojść
do nałożenia mandatu karnego.
Dotyczy podmiotów gospodarczych w Unii Europejskiej
Jeżeli trzeba zlikwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, to niezbędne
informacje należy uzyskać od swojego sprzedawcy albo dostawcy.
Likwidacja w innych krajach poza Unią Europejską
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeżeli chcemy ten wyrób
zlikwidować, to niezbędne informacje o właściwym sposobie likwidacji
otrzymujemy od urzędów lokalnych albo od swojego sprzedawcy.
Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go
dotyczą.
Zmiany w tekście, designie i specyﬁkacji technicznej mogą nastąpić bez wcześniejszego
uprzedzenia i zastrzegamy sobie prawo do ich wprowadzania.
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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
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'X>Vtb"RV CtXRb>J'bJH^tbtLJ\J'XtbC(;t2HRV @ $=1tH1g
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\ H2 t H1(b/J'H(/Jt bt LOb(bH $b(H2(FtrtLOJ'X>Vt
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Rb>1t2VL trtLOJ'X>Vt\^> bX;(tbC(t'b1 D H2(tbtLJ\J'Xt
RC #(/Jt R^/H CXt b >Ck$(:t (@(>VOJF /H(V^$bH^$0t
2VLtrt LOJ'X>Vt b"RV Dt XRb>J'bJH^t F($0 H1$bH1(t
HL t \^C F H^t LOb^$1R>tXL '(>t1VL trtLOJ'X>Vt
b"RV CtXRb>J'bJH^tbtLJ\J'XtXc^$1 tH2(\C o$1\^$0t
F V(O2 Dk\t(>RL@J V $^;H^$0tHJUH1>k\t >$(RJO1g
k\t# V(O21t >XFXA VJO>k\t1VL t@X#tbtLJ\J'XtXc^Vf
>J\ H2 t\tbC^$0t\ OXH> $0tV(FL(O VXO t\1@/JVf
HJoit\RVOb9R^t1VLtrtLOJ'X>Vt#^CtH LO \1 H^tAX#t
FJ'^.>J\ H^t LOb(bt H1( XVJO^bJ\ H^t L(ORJH(@t
rtXc^V>J\H1>tH1(t;(RVt\tRV H1(tX'J\J'H1itb >XLXt
H1($b^V(@H^tL O /JHtAX#t* >VXO rt' H(tH tLOb('g
RV \1JH^$0t'J>XF(HV $0t6t1HH(tH1ctH tXObM'b(H1Xt
rtLOJ'X>VtH1(tFJ5(t#^itb1'(HV^.>J\ H^tb(t\b/As'Xt
H tXRb>J'b(H1(tHXF(NXtR(N^;H(/Jt@X#tL@JF#^t/\ g
N H$aH(;t
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