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Spis treści

Elektryczna podkaszarka
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakupienie tej kosiarki żyłkowej do trawy. Przed rozpoczęciem użytkowania
przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi i zachowaj ją do wglądu.
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1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Ostrożnie rozpakuj produkt, zwracając przy tym uwagę, aby nie wyrzucić żadnej części materiału
opakowaniowego, zanim nie znajdziesz wszystkich części produktu.
Przechowuj wyrób w suchym miejscu z dala od dzieci.
Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i wskazówki. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i wskazówek może
spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar lub ciężkie obrażenia.
Opakowanie
Produkt został umieszczony w opakowaniu chroniącym go przed uszkodzeniem podczas transportu.
Opakowanie to jest surowcem wtórnym i dlatego podlega recyklingowi.
Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem przeczytaj następujące zasady bezpieczeństwa i wskazówki
dotyczące użytkowania. Zapoznaj się z elementami sterowania i prawidłowym użyciem urządzenia. Instrukcję
należy starannie zachować do wglądu. Co najmniej w okresie gwarancyjnym zalecamy zachowanie
oryginalnego opakowania włącznie z wewnętrznym materiałem opakowaniowym, paragonu i karty
gwarancyjnej. W razie transportu zapakuj maszynę z powrotem do oryginalnego pudełka dostarczonego przez
producenta, zapewniając w ten sposób maksymalną ochronę produktu podczas ewentualnego transportu (np.
przeprowadzki lub wysyłki do serwisu).
Uwaga: Jeśli przekazujesz maszynę innym osobom, przekaż ją wraz z instrukcją. Przestrzeganie
załączonej instrukcji obsługi stanowi warunek prawidłowego użytkowania urządzenia. Instrukcja obsługi
zawiera również wskazówki dotyczące obsługi, konserwacji i naprawy.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub szkody powstałe na skutek
nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.
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Wyjaśnienie tabliczek ze wskazówkami znajdujących się na urządzeniu

2. W YJAŚNIENIE TABLICZEK ZE WSKAZÓWKAMI
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA MASZYNIE
Ostrzeżenie!

Przed pierwszym użyciem przeczytaj instrukcję.

Utrzymuj pozostałe osoby w dostatecznej
odległości!

Nie używaj urządzenia podczas deszczu lub
kiedy jest mokro.

Zawsze stosuj ochronę oczu.
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Podczas pracy należy używać rękawic
ochronnych.

Używaj mocnego izolacyjnego obuwia
roboczego.

Używaj środków ochrony słuchu.

W razie uszkodzenia kabla zasilającego
natychmiast odłącz urządzenie od źródła
zasilania.
Uważaj na przedmioty odrzucane przez
urządzenie. Utrzymuj bezpieczną odległość od
osób postronnych

Uważaj na odrzucane przedmioty.
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Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

3. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
UWAGA!
Podczas używania tego urządzenia przestrzegaj zasad bezpieczeństwa. Dla własnego bezpieczeństwa
oraz bezpieczeństwa pozostałych osób przed użyciem tego urządzenia przeczytaj niniejsze zalecenia.
Przechowuj niniejsze zalecenia do ewentualnego użytku w przyszłości.
Podczas pracy z tym urządzeniem noś okulary ochronne.
Podczas pracy z tym urządzeniem noś rękawice.
Nie narażaj tego urządzenia na oddziaływanie deszczu lub wysokiej wilgotności.
Zapoznaj się z obsługą i prawidłową eksploatacją tej kosiarki.
Nigdy nie pozwól, aby z tej kosiarki korzystały dzieci lub osoby, które nie zostały zapoznane z niniejszymi
zaleceniami.
Nie pozwól, aby dzieci, pozostałe osoby oraz zwierzęta domowe zbliżały się do tej kosiarki. Koszona trawa
rozrzucana w otoczeniu może zawierać kamienie lub odłamki innych materiałów. Jeśli w pobliżu znajdują się inne
osoby, a w szczególności dzieci, przerwij używanie kosiarki.
Podczas pracy z kosiarką nie pozwól, aby pozostałe osoby lub zwierzęta zbliżyły się na odległość mniejszą niż 15 m.
Używaj kosiarki wyłącznie przy świetle dziennym lub przy dobrym sztucznym oświetleniu.
Przed użyciem kosiarki lub po jakimkolwiek uderzeniu sprawdź ślady zużycia lub uszkodzenia i jeśli to konieczne,
dokonaj naprawy. Nie używaj kosiarki, jeśli narzędzie tnące nie jest prawidłowo zabezpieczone lub jest
uszkodzone.
Zawsze sprawdzaj, czy kosiarka jest w dobrym stanie i czy nie może zagrażać użytkownikowi.
Korzystając z kosiarki żyłkowej, zawsze używaj osłon ochronnych.
Nie używaj kosiarki, jeśli osłony ochronne są uszkodzone.
Usuń z powierzchni roboczej kamienie, metalowe części, korzenie, pozostałe twarde przedmioty, plastikowe
torebki, nylonowe sznurki i inne przedmioty, których nie można przeciąć.
Przed uruchomieniem kosiarki upewnij się, że nylonowe ostrze nie dotyka kamieni lub odłamków innych
materiałów.
Nigdy nie zbliżaj rąk ani nóg do koszonej powierzchni, w szczególności w chwili uruchamiania silnika.
Chroń się przed zranieniami powodowanymi przez ostrze tnące na długości żyłki tnącej. Po nawinięciu nowej żyłki
tnącej i przed uruchomieniem urządzenia umieść zawsze kosiarkę w normalnej pozycji roboczej.
Nie korzystaj z części zamiennych lub wyposażenia niedostarczonego lub niezalecanego przez producenta.
Zadbaj zawsze o to, aby w otworach wentylacyjnych nie znajdowały się odłamki materiałów.
Aby nie dopuścić do nieumyślnego uruchomienia urządzenia, nie przenoś go z palcem umieszczonym na
włączniku.
Podczas pracy z kosiarką utrzymuj zawsze stabilną i bezpieczną pozycję.
Z obszaru, na którym zamierzasz pracować, usuń druty, kamienie i odłamki materiałów.
Nie koś twardych przedmiotów. Mogłoby to spowodować obrażenia lub uszkodzenie kosiarki.
UWAGA!
Elementy tnące obracają się nadal po wyłączeniu silnika!
Nie próbuj zatrzymać narzędzia tnącego (nylonowej żyłki) rękami. Poczekaj zawsze, aż zatrzyma się sama.
Zasada ta obowiązuje również dla tarczy trójzębnej.
Nie używaj kosiarki do koszenia trawy, która nie rośnie na ziemi, ale np. na murkach czy w ogródkach skalnych itd.
Nie przechodź przez drogi lub żwirowe ścieżki z włączoną kosiarką.
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4. OPIS URZĄDZENIA
1.
2.
3.
4.

Wyłącznik główny
Blokada uchwytu teleskopowego
Osłona ochronna głowicy strunowej
Uchwyt
Rys. 1
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Montaż

5. MONTAŻ
Załóż plastikową osłonę głowicy strunowej na dolną część silnika i zablokuj załączoną śrubą, patrz. Rys. 2.
Rys. 2

USTAWIENIE UCHWYTU TELESKOPOWEGO
Zwolnij nakrętkę blokującą, Rys. 3. punkt 1.
Wyciągnij lub wsuń rurkę uchwytu wedle potrzeby
Dokręć nakrętkę blokującą
Rys. 3

MOCOWANIE RĘKOJEŚCI
przymocuj rękojeść do kosiarki przy pomocy załączonego zestawu śrub z nakrętką (Rys. 3a)
Przed dokręceniem śrub uchwytu można ustawić jego pozycję (Rys. 3b)

FZS 2306-E

Montaż

Uzupełnianie żyłki w głowicy żyłkowej
Rys. 5
1. 	Wciśnij zatrzaski blokujące pokrywy znajdujące
się z boku głowicy i zdejmij pokrywę (por. rys. 5,
punkty A i B)
2. 	Wyjmij szpulę z głowicy żyłkowej. Przygotuj ok.
2 m żyłki o średnicy 1,4 mm.
3. 	Zegnij żyłkę w połowie i umieść zgięte miejsce w
koleinie (por. rys. 5, punkt C)
4. 	Następnie nawiń jednocześnie oba końce
na szpulę w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara. Wsuń końce nawiniętej żyłki
do przygotowanych otworów (por. rys. 5,
punkt D)
5. 	Umieść z powrotem szpulę w głowicy żyłkowej
i zabezpiecz ją pokrywą (por. rys. 5, punkty E i F)
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A

B

UWAGA
Korzystaj wyłącznie z wysokiej jakości żyłki
nylonowej o średnicy 1,4 mm. Zamiast nylonowej
żyłki nie używaj nigdy drutu ani żyłki wzmocnionej
drutem. Używaj wyłącznie oryginalnej głowicy
żyłkowej.
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Uruchamianie podkaszarki

6. URUCHAMIANIE PODKASZARKI
PUNKTY KONTROLOWANE PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
1. Sprawdź, czy nie doszło do poluzowania śrub, nakrętek i elementów montażowych. Dokręć poluzowane
śruby.
2. Upewnij się, że plastikowa pokrywa głowicy jest prawidłowo przymocowana na swoim miejscu.
3. Upewnij się, czy nie doszło do uszkodzenia głowicy strunowej.
UWAGA
Przed uruchomieniem podkaszarki upewnij się, że głowica strunowa porusza się swobodnie i nie
dotyka żadnego przedmiotu obcego.
Trzymaj mocno kosiarkę strunową obiema rękami. Stój zawsze tak, aby Twoje ciało znajdowało się na
lewo od rurki wału. Nigdy nie trzymaj rękojeści skrzyżowanymi rękami. Zasada ta dotyczy również osób
leworęcznych.
UWAGA: Narażanie się na wibracje może spowodować problemy zdrowotne u osób cierpiących na choroby
układu krążenia lub układu nerwowego. W przypadku pojawienia się takich objawów jak drętwienie, obniżenie
wrażliwości, obniżenie normalnej siły lub zmiany zabarwienia skóry, należy zwrócić się o pomoc do lekarza.
Objawy te dotyczą zazwyczaj palców, rąk lub nadgarstków.
Uruchamianie podkaszarki
Wciśnij wyłącznik główny (Rys. 1, punkt 1). Podkaszarka zacznie pracować na najwyższych obrotach
Wyłączanie silnika
Zwolnij wyłącznik główny (rys. 1, punkt 1)
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7. KOSZENIE
UWAGA!
Podczas pracy z wszelkimi modelami kosiarek lub podkaszarek żyłkowych może dojść do odrzucenia
kamieni, małych przedmiotów lub skoszonego materiału. Przeczytaj dokładnie wszystkie przepisy dotyczące
bezpieczeństwa.
Przestrzegaj wskazówek podanych w niniejszej instrukcji obsługi.
UWAGA!
Korzystaj z ochrony głowy, wzroku, twarzy i słuchu. Używaj odpowiedniego obuwia chroniącego nogi
i zapewniającego stabilność na śliskich powierzchniach. Nie noś krawatów, biżuterii lub luźnej odzieży, która
mogłaby zostać wciągnięta przez ruchome części narzędzi. Nie noś obuwia z otwartymi czubkami. Nie pracuj
na boso lub z gołymi nogami. W pewnych sytuacjach należy korzystać z całkowitej ochrony twarzy i głowy.
Uważaj, aby nie doszło do odrzutu i zaklinowania noża.
STREFA ZAGROŻENIA
W STREFIE ZAGROŻENIA O PROMIENIU 15 METRÓW NIE MOGĄ SIĘ ZNAJDOWAĆ ŻADNE OSOBY Z WYJĄTKIEM
OBSŁUGI. OBSŁUHA MUSI KORZYSTAĆ Z ODPOWIEDNIEJ OCHRONY WZROKU, SŁUCHU, TWARZY, STÓP,
NÓG I CIAŁA. OSOBY ZNAJDUJĄCE SIĘ W STREFIE ZAGROŻENIA LUB STREFIE RYZYKA ZNAJDUJĄCEJ SIĘ ZA
STREFĄ ZAGROŻENIA MUSZĄ KORZYSTAĆ Z OCHRONY WZROKU ZABEZPIECZAJĄCEJ JE PRZEZ ODRZUCANYMI
PRZEDMIOTAMI. RYZYKO MALEJE WRAZ ZE WZROSTEM ODLEGŁOŚCI OD STREFY ZAGROŻENIA.
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Koszenie

KOSZENIE ZA POMOCĄ GŁOWICY Z ŻYŁKĄ NYLONOWĄ
Głowica z żyłką obraca się W KIERUNKU ZGODNYM Z RUCHEM WSKAZÓWEK ZEGARA.
Przesuwanie żyłki dokonuje się półautomatycznie. Podczas koszenia wystarczy delikatnie stuknąć głowicą w
ziemię, dzięki czemu dojdzie do wciśnięcia przycisku znajdującego się na spodzie głowicy i wysunięcia żyłki.
Żyłka zostanie następnie skrócona na maksymalną dopuszczalną długość za pomocą noża znajdującego się
w plastikowej osłonie.
PRZYCINANIE TRAWY
Podczas tej czynności ostrożnie przysuń podkaszarkę do materiału, który chcesz kosić. Powoli pochyl głowicę
tak, aby skoszony materiał był odrzucany w kierunku od Ciebie. Jeśli kosić aż do przeszkód takich jak płoty,
ściany i drzewa, zbliżaj się do nich pod takim kątem, aby cały koszony materiał był wyrzucany w kierunku
od Ciebie. Powoli poruszaj głowicą z żyłką nylonową z prawej strony do lewej, dopóki trawa nie zostanie
skoszona aż do przeszkody, nie dopuszczając jednocześnie do tego, aby żyłka dotknęła przeszkody.
Podczas koszenia w pobliżu drucianego płotu lub ogrodzenia postępuj ostrożnie tak, aby nie dotykać drutów.
Jeśli przekroczysz minimalną odległość od płotu, żyłka po uderzeniu w drut zostanie skrócona.
Podczas koszenia chwastów możesz kosić jedną łodygę po drugiej. Umieść głowicę podkaszarki żyłkowej
przy spodniej części chwastu – nigdy przy górnej części, ponieważ mogłoby dojść do drgania łodygi
i uchwycenia żyłki. Nie dokonuj bezpośredniego koszenia chwastów, ale używaj raczej końca żyłki i przecinaj
łodygę powoli.
SKALPOWANIE I PODKASZANIE KRAWĘDZI
Obie z tych czynności należy wykonywać za pomocą głowicy z nylonową żyłką pochyloną pod dużym kątem.
Skalpowanie to usuwanie górnych części roślin, po którym pozostaje wyłącznie goła ziemia.
Podkaszanie krawędzi to koszenie trawy na krawędziach grządek, które sięgają na chodniki i drogi.
Podczas przycinania i podkaszania krawędzi należy trzymać narzędzie pod kątem ostrym i w pozycji, w której
zanieczyszczenia, skoszony materiał i kamienie nie będą odrzucane w Twoim kierunku, jeśli dojdzie do ich
odbicia od twardej powierzchni. Pomimo tego że rysunki pokazują, jak dokonywać skalpowania i podkaszania
krawędzi, każdy użytkownik musi znaleźć sam taką pozycję, która będzie najbardziej odpowiadać proporcjom
jego ciała i warunkom pracy.
UWAGA
Jeśli korzystasz z głowicy z nylonową żyłką, należy założyć na narzędzie odpowiednią pokrywę ochronną. Jeśli
żyłka nylonowa jest wysunięta zbyt mocno, może dojść do jej drgania. Jeśli korzystasz z głowicy z nylonową żyłką,
używaj zawsze plastikowej pokrywy ochronnej z nożem przycinającym.
UWAGA
Podczas pracy wykonywanej nad gołą powierzchnią lub nad żwirem zachowaj szczególną ostrożność, ponieważ
nylonowa żyłka może z dużą prędkością odrzucać drobne kamyki.
Pokrywa ochronna na tym urządzeniu nie może zatrzymać przedmiotów, które odbiją się od twardych powierzchni.
UWAGA
Nie dokonuj koszenia w miejscach, gdzie znajdują się druty lub siatka druciana. Należy korzystać z środków
ochrony. Nie dokonuj koszenia w miejscach, w których nie można zobaczyć, co zostanie skoszone.
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8. KONSERWACJA
Żyłka kosiarki może po pewnym czasie wyschnąć. Aby była utrzymywana stale w doskonałym stanie, należy
przechowywać nawinięte szpule lub wolną żyłkę w plastikowej torebce z łyżeczką wody.
Do czyszczenia urządzenia należy używać wyłącznie delikatnego mydła i wilgotnej ściereczki. Nie zanurzaj
urządzenia w wodzie ani nie pryskaj na nie wężem. Nie pozwól, aby do środka przedostała się jakakolwiek
ciecz. Nie czyść wodą pod ciśnieniem.
Przycinacz żyłki na krawędzi pokrywy ochronnej może się po pewnym czasie stępić. Zalecamy regularne
ostrzenie za pomocą pilnika.

9. UTYLIZACJA
WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM
Zużyte opakowanie należy przekazać na miejsce wyznaczone do składowania odpadu przez lokalny
urząd.
Maszyna i jej wyposażenie są wyprodukowane z różnych materiałów, np. z metalu i plastiku.
Uszkodzone części należy oddać do punktu selektywnej zbiórki. Szczegółowych informacji
udziela odpowiedni urząd.

Ten produkt spełnia wszelkie podstawowe wymogi dyrektyw UE, które go dotyczą.
Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez
uprzedzenia.
Instrukcja użycia w języku oryginalnym.
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11. DANE TECHNICZNE
Model...........................................................................................................................................................................................FZS 2306 E
Napięcie/Częstotliwość..........................................................................................................................................230-240V~/50Hz
Pobór mocy silnika elektrycznego..............................................................................................................................................350 W
Szerokość koszenia..........................................................................................................................................................................25 cm
Typ głowicy żyłkowej...................................................................................................................................................Półautomatyczna
Obroty jałowe silnika.....................................................................................................................................................12 000 obr./min
Średnica żyłki....................................................................................................................................................................................1,4 mm
Ciężar......................................................................................................................................................................................................1,7 kg
Poziom ciśnienia akustycznego..................................................................................................... LpA: 74,65 dB(A), K= 3 dB(A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej..............................................................................................................LwA: 96 dB(A)
Wibracje............................................................................................................................................................ 4,783 m/s² K= 1,5 m/s²

FZS 2306-E

Záruční podmínky

Záručné podmienky

Conditions of guarantee

Jó

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).
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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
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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

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.
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