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Akkumulátoros olló 
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az akkumulátoros ollót. Mielőtt használni kezdi, 
fi gyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre.
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1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Fontos biztonsági fi gyelmeztetések

 A terméket gondosan csomagolja ki és ügyeljen rá, hogy ne dobjon ki semmit, amíg nem talált meg minden 
alkatrészt.

 A készülléket tartsa száraz helyen, gyermeketől távol.
 Minden utasítást olvasson el. A fi gyelmeztetések és utasítások fi gyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet és/

vagy súlyos sérüléseket okozhat.

Csomagolás

A termék csomagolásban, amely szállítás alatt védi a sérülésektől. 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.

 MEGJEGYZÉS: Ha a gépet másik személynek adja át, az útmutatót is adja oda. A használati útmutató 
utasításainak betartása a gép helyes használatának alapfeltétele. 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. A GÉPEN TALÁLHATÓ, UTASÍTÁSOKAT 
TARTALMAZÓ CÍMKÉK MAGYARÁZATA

Üzembe helyezés előtt fi gyelmesen olvassa el 
a használati útmutatót.

A munkánál használjon védőeszközöket.

A munkánál használjon munkacipőt.

Vigyázat, a gépnek éles részei vannak! Védje az ujjait 
a sérüléstől.

Vigyázzon a gép további működésére kikapcsolás után!

Vigyázat a vágókések alól kirepülő tárgyakra!

Ügyeljen rá, hogy más személy ne tartózkodjon 
a munkaterületen. A minimális biztonságos távolság 
6 m.
A vágórészt ne használja kábelek, illetve áram alatt levő 
vezetékek vagy telefonvezeték közelében. A munkánál 
tartson legalább 10 m távolságot a földfeletti áram alatt 
levő vezetékektől.
Ne dolgozzon esőben vagy rossz időjárási viszonyok 
között.

Védelmi osztály III
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Jelek a töltőn

II. védelmi osztály

A töltőt csak száraz helyiségben használja.

Negatív polarizáció
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3. A GÉP LEÍRÁSA ÉS A CSOMAGOLÁS 
TARTALMA

ábra 1
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A készülék leírása (lásd az 1. ábrát 1)

1. Az olló fogantyúja
2. Főkapcsoló 
3. A főkapcsoló biztosító gombja 
4. A fogantyú beállításának gombja 
5. Gomb a toldalék leszereléséhez 
6. Sövénynyíró kés 
7.   Fűnyíró kés
8.   Akkumulátor

A csomagolás tartalma

A gépet óvatosan vegye ki a csomagolásból, és ellenőrizze, hogy a következő alkatrészek mind megvannak-e:
Akkumulátoros olló fűnyíró és sövénynyíró késsel, akkumulátortöltő, használati útmutató.

Ha hiányzik vagy sérült valamelyik alkatrész, kérjük, forduljon az eladóhoz, akitől a gépet vette.
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4. A GÉP ÖSSZESZERELÉSE
1. A termék teljesen össze van állítva.

5. HASZNÁLAT ELŐTT 
Az akkumulátort használat előtt fel kell tölteni. A töltési idő kb. 3-5 óra. 

Fontos biztonsági utasítások a töltőhöz

A töltő használata előtt olvassa el az összes utasítást és fi gyelmeztetést, ami a töltőn, a szerszámon és ebben 
a kézikönyvben található.

 VESZÉLY! A feltöltő csatlakozásokon 230 V van. Ne érintse vezető tárggyal. Súlyos sérülés vagy halálos 
áramütés veszélye.

 A töltő és az akkumulátor speciálisan úgy van tervezve, hogy együtt tudjanak működni. NE PRÓBÁLJA az 
akkumulátort más töltővel tölteni, mint az olló csomagolásában található töltő.

 Ne tegye ki a töltőt esőnek vagy havazásnak.
 Ez a töltő nem használható más célra, mint az olló akkumulátorának feltöltése. Más használat tüzet, komoly 

sérülést vagy halálos áramütést okozhat.
 A töltő és az akkumulátor speciálisan úgy van tervezve, hogy együtt tudjanak működni. NE PRÓBÁLJA az 

akkumulátort más töltővel tölteni, mint az olló csomagolásában található töltő.
 Ne tegye ki a töltőt esőnek vagy havazásnak.
 A kábelcsatlakozó vagy a kábel sérülésének elkerülése érdekében kihúzáskor a csatlakozót, és ne a kábelt 

fogja.
 Győződjön meg, hogy a kábelt úgy vezeti, hogy ne lépjenek rá, ne botoljanak meg benne, valamint hogy nem 

sérült és nincs más módon túlterhelve.
 A töltő hornyolt nyílásokon keresztül szellőzik, amelyek a töltő felső és alsó részén találhatóak. A töltő felső 

részére ne tegyen semmilyen tárgyat, és a töltőt ne tegye olyan felületre, ami ezeket a nyílásokat elzárhatja, 
mert emiatt a töltőben a hőmérséklet megemelkedhet.

 A töltőegységet elegendő távolságba tegye hőforrásoktól.
 Ne használja a töltőt, ha ütés érte, leesett vagy más módon sérült.
 Ne szerelje szét a töltőt. A karbantartást vagy javítást bízza a szakszervizre vagy az eladóra. A helytelenül 

elvégzett szerelés tüzet, illetve komoly sérülést vagy áramütést okozhat.
 Az áramütés elkerülése érdekében a töltőt tisztítás előtt mindig húzza ki a hálózatból. 
 Soha se akarjon két töltőt összekapcsolni. 
 Bizonyos körülmények között a hálózathoz csatlakoztatott töltő töltési érintkezőit idegen tárgyak rövidre 

zárhatják. A töltőegység nyílásaiba nem kerülhetnek idegen vezető tárgyak, mint pl. acélhullám, alufólia vagy 
más fémtárgyak. 

 Ha az akkumulátor nincs a töltőn, a töltőt mindig húzza ki az elektromos hálózatból. 
 A töltőt ne merítse vízbe vagy más folyadékba.



HU 58

FZN 5101 A

Használat előtt

 FIGYELEM: Ügyeljen rá, hogy a töltőbe ne kerüljön semmilyen folyadék. Ez áramütést okozhat. Ha meg 
akarja gyorsítani az elem kihűlését a szerszám használata után, a töltőegységet vagy a szerszámot ne tegye 
meleg helyre, mint fém épületek vagy fedetlen utánfutó.

NE TÁROLJA és ne használja a szerszámot olyan helyen, ahol a hőmérséklet eléri vagy meghaladja a 40 °C-t 
(garázsban vagy bádog épületekben nyáron).
A töltő szabványos háztartási feszültségre (230 V) van tervezve.
Ne használjon semmilyen más tápfeszültséget!

Fontos biztonsági utasítások az akkumulátorhoz

 Megvételnél az elem nincs teljesen feltöltve. Először olvassa el az alábbi biztonsági utasításokat, és tartsa be 
a feltöltés menetét és utasításait.

 GONDOSAN OLVASSA EL AZ UTASÍTÁSOKAT, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBIEKRE.
 Az akkumulátort fel kell tölteni, ha nem nyújt elegendő teljesítményt olyan munkáknál, amit feltöltött 

akkumulátorral könnyen elvégezne. NE FOLYTASSA a szerszám használatát ilyen állapotban. 
 Tartsa be a feltöltés leírt menetét.
 Ne égesse el az akkumulátort akkor se, ha sérült vagy elhasználódott. Az akkumulátor a tűzben 

felrobbanhat.
 Megterhelő munkánál magas hőmérséklet mellett az akkumulátor celláiból folyadék szivároghat. Ebben 

az esetben nem meghibásodásról van szó. Ha megsérül a külső szigetelés, és a bőrre kerül a folyadék, 
a következőképpen járjon el:

 Gyorsan mossa le szappannal és vízzel.
 A sérült helyet semlegesítse gyenge savval, például citromlével vagy ecettel.
 Ha a folyadék az akkumulátorból a szembe kerül, öblítse több percig tiszta vízzel, és azonnal keressen fel 

orvost (megjegyzés az orvosnak: a folyadék 25-35 % káliumhidroxid oldat.)
 Ne kösse össze az akkumulátor negatív és pozitív pólusát fém tárgyakkal. Az akkumulátorban rövidzárlat 

keletkezhet, ami tönkreteszi az akkumulátort, és égési sérülést vagy tüzet okozhat.
 Az akkumulátort csak a termékhez mellékelt töltővel töltse.

  MEGJEGYZÉS: Ebben a szerszámban Li-Ion elem használatos, ami nem merül le magától és nincs 
emlékező hatás.

Fontos biztonsági utasítások a töltéshez.

A leghosszabb élettartamot és teljesítményt úgy éri el, ha az elemet 18 - -24 °C közötti tartományban tölti. 
Az elemet ne töltse +4,5 °C alacsonyabb, vagy +40 °C magasabb hőmérsékleten. 
Ez az utasítás nagyon fontos és megelőzi az elem károsodását.

 Töltéskor az akkumulátor és a töltő érintésre meleg lehet. Ez normális jelenség, nem jelent meghibásodást.
 Amikor csak lehet, a töltőt szobahőmérsékleten használja. Az akkumulátor túlmelegedésének elkerülése 

érdekében ne takarja le és ne töltse az akkumulátort közvetlen napfényben vagy hőforrás közelében.
Ha nem töltődik megfelelően az akkumulátor:
1.  lámpa vagy más berendezés hálózathoz csatlakoztatásával ellenőrizze az áramot az aljzatban.
2.  az akkumulátort és a töltőt tegye olyan helyre, ahol a hőmérséklet kb. 18-24 °C között van.
3.  ha a feltöltési gondok nem szűnnek meg, a töltő és a szerszám javítását bízza szakszervizre vagy az 

eladóra.
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Töltés (2. ábra) 

Az akkumulátor használata előtt győződjön meg róla, 
hogy elolvasta az összes biztonsági utasítást. 
Ezen termék javítását nem végezheti a felhasználó. 
Az akkumulátor javítását szakszerviznek kell végeznie, 
vagy az eladónak biztosítania, hogy elkerülje a belső 
részek sérülését. 

1. Csatlakoztassa a töltőadapter csatlakozóját az 
ollón található nyílásba (2. ábra 1. pont) 

2. Csatlakoztassa a töltőadaptert a hálózati 
csatlakozóba (230 V  50 Hz)

3. Egy világító piros dióda (2. ábra 2. pont) jelzi, 
hogy az akkumulátor töltése folyamatban van. 
Amikor az akkumulátor teljesen feltöltött, ez 
a piros dióda kialszik. ábra 2

2

1
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6. ÜZEMBE HELYEZÉS
 FONTOS: Nagy teljesítményű szerszámról van szó, amely egyszerűen és kényelmesen használható. Kérjük, 

szenteljen fi gyelmet a kések helyzetének a szerszámmal való munka közben, nehogy sérülés történjen.

A szerszám használata (3. ábra)

 FIGYELEM! Soha ne távolítsa el vagy ne 
zavarja meg az indítóberendezés funkcióját. 
A bekapcsolás biztosító gombja megakadályozza 
a szerszám véletlen elindítását.

Az olló elindítása 

1.  Nyomja meg a főkapcsoló biztosító gombját (3. 
ábra 1. pont), és nyomja meg a főkapcsolót (3. 
ábra 2. pont).

2.  Engedje el a főkapcsoló biztosító gombját (3. ábra 
1. pont) 

Az olló kikapcsolása 

Engedje el a főkapcsolót (3. ábra 2. pont).

ábra 3
1

2

A fogantyú döntésének beállítása

1. Nyomja meg a gombot a fogantyún (4. ábra 1. 
pont). 

2. Állítsa be a fogantyú kívánt döntését.
3. A gomb kioldásakor a fogantyú rögzítve van.

ábra 4

1

7. KÉSCSERE
 

 FIGYELEM! Az éles kések sérülést okozhatnak, a listát csak kesztyűben cserélje.
 FIGYELEM! A listacserénél vegye ki az akkumulátort a készülékből.

1. Nyomja meg a biztosítékokat a listán az 5. ábra 1. pont szerint. 
2. Ha le szeretné venni a listát, húzza a nyíl irányába. 
3. Helyezze fel a másik listát a 6. ábra szerint és kattintsa a késtestbe.  
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ábra 5 ábra 6

1

8. UTASÍTÁSOK A HELYES HASZNÁLATHOZ
1. Ne engedjen gyerekeket és állatokat a munkaterületre.
2.  A motort csak akkor kapcsolja be, ha a keze és lába nincs a kések közelében.
3.  Csak a gyártó által jóváhagyott pótalkatrészeket és tartozékokat használjon.
4.  Ha nem használja szerszámot és az akkumulátort, száraz helyen tárolja, gyerekektől távol, magasabb, 

zárható helyen. Gondoskodjon róla, hogy ne keletkezzen rövidzárlat az akkumulátor érintkezői között fém 
tárgyak, pl. csavarok, szögek stb. miatt.

5.  A szerszámra munka közben ne fejtsen ki túl nagy nyomást. A szerszám jobban és biztonságosan elvégzi 
a munkát, ha arra használja, amire szánták.

6.  A szerszámot gondosan tartsa karban. A vágóeszközöket tartsa élesen és tisztán, hogy jobb és 
biztonságosabb használatot biztosítson. Tartsa be a kenésre és a tartozékok cseréjére vonatkozó 
utasításokat.

7.  Kerülje el a szerszám véletlen beindulását. Ne helyezze át a szerszámot úgy, hogy az ujja a főkapcsolón van.

9. HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Kezelés

 A készüléket nem használhatják gyerekek és csökkent fi zikai, szellemi vagy mentális képességű személyek, 
vagy korlátozott tapasztalatú és tudású személyek, ha nincs felettük szakmai felügyelet, vagy nem kaptak 
tájékoztatást a készülék használatára vonatkozóan a biztonságukért felelős személytől.

 Ha terméket gyermekek közelében használja, legyen fokozottan óvatos. A terméket mindig tartsa tőlük távol. 
A gyermekeknek felügyelet alatt kell lenniük, hogy biztosítsa, nem fognak a készülékkel játszani.

 Soha se engedje gyermekeknek vagy az útmutatót nem ismerő személyeknek a gépet használni. A helyi 
előírások megszabhatják a felhasználó minimális életkorát. A felhasználó felelős a harmadik személynek 
a munkaeszköz munkaterületén a használatból adódó károkért.

 Ne használja a gépet, ha fáradt, alkohol vagy kábítószer hatása alatt.
 Ha szükséges, használjon személyi védőfelszerelést (kesztyű, munkacipő, védőszemüveg, respirátor stb.).
 A szabadon lógó ruhát, hosszú hajat vagy ékszert helyezze el úgy, hogy ne kaphassák be a gép forgó részei.
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A használat célja

 Az akkumulátoros fű- és sövénynyíró magánkertekben való használatra szolgál.
 Magánkertbeli használatra alkalmas gépnek azokat a készülékeket tekintjük, melyeknek a használata 

rendszerint nem haladja meg az évi 50 munkaórát, és amelyeket többnyire füves területek karbantartására 
használnak, nem pedig nyilvános létesítményekben, parkokban, sportpályákon, illetve mező- vagy 
erdőgazdaságban.

 Ne használja a terméket a rendeltetésszerű használattól eltérő módon.
 Biztonsági okokból a gép nem használható mint áramfejlesztő bármilyen más munkagéphez 

és szerszámhoz, kivéve, ha azt a gyártó kifejezetten engedélyezi.

Használati utasítás

 A gépet a használati útmutató leírása alapján kapcsolja be és üzemeltesse, és tartsa be az utasításokat.
 Bármilyen ellenőrzés, karbantartás vagy javítás előtt a töltő kábelét húzza ki az elektromos hálózatból.
 Jó állapotban lévő szerszámot használjon, azokra a feladatokra, amikre tervezték.
 Csak jó látási viszonyok mellett dolgozzon vagy biztosítson mesterséges megvilágítást.
 A terméket ne használja és ne tárolja gyúlékony vagy illékony anyagok közelében.
 Ne tegye ki a mérleget szélsőséges hőmérsékleteknek, közvetlen napsütésnek, túlzott nedvességnek és ne 

tegye azt túlzottan poros környezetbe!
 A terméket ne tegye fűtőtestek, nyílt láng vagy más készülékek és berendezések közelébe, amelyek 

hőforrások.
 A termékre ne permetezzen vizet vagy más folyadékot. A termékbe ne öntsön vizet vagy más folyadékot. 

A terméket ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
 A terméket soha se hagyja felügyelet nélkül működni.
 Ne nyúljon a szerszám alkatrészeihez, amíg nincsenek teljes nyugalomban.
 Mielőtt a gépet zárt térbe elteszi, várja meg, amíg a motor kihűl.
 Semmiképpen se javítsa a terméket maga, és ne végezzen rajta semmilyen módosítást! Minden javítást és 

szerelést bízzon szakszervizre vagy az eladóra. 
 Ha a jótállási idő alatt a termékbe beavatkozik, elveszítheti a jótállásra vonatkozó jogát.
 A gyártó nem felel a termék és tartozékai helytelen használatából eredő károkért (sérülés, megégés, 

forrázás, tűz, élelmiszer megromlása stb.).
 A gyártó által jóvá nem hagyott tartozékok és kiegészítők használata növelheti a sérülés kockázatát. 

Győződjön meg róla, hogy megfelelő akkumulátort használ ehhez a szerszámhoz. A töltőhöz való 
csatlakoztatás előtt győződjön meg róla, hogy az akkumulátor és a szerszám felülete tiszta és száraz.

 Ügyeljen rá, hogy a gyártó által jóváhagyott, megfelelő töltővel töltse az akkumulátort. A helytelen használat 
következtében áramütés következhet be, az akkumulátor túlmelegedhet vagy maró folyadék szivároghat 
belőle.

 A szerszám javítását bízza szakemberre, aki eredeti pótalkatrészt használ.
 Ez a szerszám a vonatkozó biztonsági előírások követelményeivel összhangban készült. 
 Más esetekben a felhasználó komoly veszélynek teszi ki magát.

Az akkumulátor megsemmisítése

 Biztosítsa az elem biztonságos megsemmisítését a gyártó utasításai szerint.
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Elektromos biztonság

Az akkumulátoros szerszám töltőegysége bármilyen aljzathoz csatlakoztatható, amelyik az adott szabványok 
szerint volt telepítve.
Az aljzatban levő áramnak 230 V  50 Hz kell lennie.
Húzza ki a töltőt, ha nem használja, szerszámot cserél vagy karbantartást végez a szerszámon.

10. KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS
Karbantartás

 FIGYELEM! Ha a készüléket nem használja, vegye ki az akkumulátort. Az akkumulátort vegye ki a lista 
cseréjekor is.

 Ellenőrizze, hogy a berendezés nem mutatja-e elhasználódás jeleit.
 Ha sérül a töltő (a burkolat, a vezetékek vagy a csatlakozó), gondoskodjon azonnali cseréjéről 

a szakszervizben vagy az eladónál.
 A gép rendszeres karbantartása biztosítja hosszú élettartamát és teljesítményét.
 Használat előtt mindig ellenőrizze vizuálisan, nem kopott vagy sérült-e a gép valamelyik alkatrésze.
 A sérült vagy elhasználódott részeket cserélje ki. Ahhoz, hogy a gép műszakilag kiegyensúlyozott legyen, az 

elhasználódott vagy sérült eszközök egész készletét cserélje ki.
 Az elhasználódott vagy sérült alkatrészek cseréjét csak szakszerviz végezheti, vagy az eladó biztosítja.
 Tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból.
 A termék külső részeinek tisztítására használjon langyos vízben megnedvesített puha rongyot.
 Ne használjon durva tisztítószereket, hígítót, oldószert, különben sérülhet a termék burkolata.
 A gépet ne tisztítsa folyó víz alatt, és ne is merítse vízbe.
 A munkaeszköz cseréje után győződjön meg, hogy az biztosítva van megfelelő helyzetben.
 A késeket minden egyes használat után időben meg kell tisztítani és meg kell kenni. Ha a késeket sokáig 

megszakítás nélkül használja, a kenést munka közben el kell végezni.

Tárolás
A szerszámot száraz helyen tárolja, elegendő távolságban hőforrásoktól vagy veszélyes kipárolgástól. A gépre 
ne tegyen semmilyen más tárgyat.

Használati utasítások | Karbantartás és tárolás
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11. MŰSZAKI ADATOK
Akkumulátor ........................................................................................................................................................................7,2V/1,5 mAh
Az akkumulátor típusa ...................................................................................................................................................................... Li-ion
Üresjárati fordulatszám ................................................................................................................................................ 1200 ford/perc
A sövénynyíró kés hossza ..........................................................................................................................................................170 mm
A fűnyíró kés szélessége .............................................................................................................................................................. 90 mm
Az akkumulátor kapacitása .......................................................................................................................................................... 1,5 Ah
Töltési idő .........................................................................................................................................................................................kb. 4 óra
Tömeg ....................................................................................................................................................................................................1,3 kg

Töltő
Bemeneti tápfeszültség ................................................................................................................................................... 230 V, 50 Hz
Kimeneti feszültség 9 V DC, 400 mA

A szöveg és műszaki paraméterek változtatásának joga fenntartva.
Változtatások a szövegben, a kivitelben és a műszaki jellemzőkben előzetes fi gyelmeztetés nélkül is történhetnek, 
a módosításra vonatkozó jog fenntartva.

Műszaki adatok



HU

AKKUMULÁTOROS OLLÓ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

65Megsemmisítés

12. MEGSEMMISÍTÉS

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ
A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyre 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 fi gyelmeztetés nélkül is 
történhetnek, a módosításra vonatkozó jog fenntartva.

Az eredeti használati útmutató fordítása.



HU 66

FZN 5101 A

Megfelelőségi nyilatkozat

13. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Termék/márka:  Akkumulátoros fű- és bokornyíró/

Típus/modell:  FZN 5101 A
 DC 7,2 V, Osztály III, IPX0, vágóhossz 170 mm, vágószélesség 90 mm, LWA = 90 dB

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

Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelősségére adták ki.

E nyilatkozat fenti tárgya megfelel az Unió vonatkozó harmonizációs jogszabályainak:
A gépi berendezésekre vonatkozó 2006/42/EK számú irányelv
2014/30/EU EMC irányelv
2013/56/EU Akkumulátorokról szóló irányelv
2011/65/EU RoHS irányelv

A vonatkozó harmonizált normák és egyéb műszaki specifi káció:
EN 60335-1:2012+A11
EN 60745-1:2009+A11
EN 60745-2-15:2009+A1
EN 62233:2008
EN 50636-2-94:2014
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
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2310, Szigetszentmiklós 
Kántor u. 10

A FAST Hungary Kft. (2310, Szigetszentmiklós, 
Kántor u. 10) mint a termék magyarországi im-
portőrea jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyár-
tási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók 
számára az alábbi feltételek szerint:








