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Benzines kultivátor

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a benzines kultivátort. Mielőtt használni kezdi,
figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg a későbbiekre.
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Általános biztonsági előírások

1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
A terméket gondosan csomagolja ki, és ügyeljen arra, hogy ne dobjon ki semmit, mielőtt minden alkatrészt
meg nem talál.
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 csomagolja vissza az eredeti gyári csomagolásba, így maximális védelmet biztosít számára (pl.
költözés vagy szervizbe küldés esetén).
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. A GÉPEN TALÁLHATÓ, UTASÍTÁSOKAT
TARTALMAZÓ CÍMKÉK MAGYARÁZATA
Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a
használati útmutatót.
Másokat tartson távol a munkaterülettől.
Forgó alkatrészek! A kultivátor kései csak rövid
idővel
a motor kikapcsolása után állnak meg.
Mérgező gázok kibocsátása. A benzines
kultivátort ne használja zárt vagy nem szellőző
helyen.
Forró felületek, égési sérülés veszélye!
Karbantartás előtt kapcsolja ki a motort, és
csavarja ki a gyújtógyertyát.
Soha ne töltsön bele üzemanyagot, ha jár a
motor.

57 HU

A gépen található, utasításokat tartalmazó címkék magyarázata

Arra figyelmeztet, hogy az utasítások be nem tartása
esetén személyi sérülés, halál, vagy a gép sérülésének
veszélye fenyeget.
Használjon fülvédőt.
Védje a látását.
Gondoskodjon a légutak védelméről.
Állandóan tartson biztonságos távolságot a mozgó
alkatrészektől.
Lejtőn a szintvonalak mentén, ne felfelé és lefelé haladjon.

Megfelel minden vonatkozó európai irányelvnek.
A benzin rendkívül gyúlékony, ezért üzemanyag betöltése
előtt hagyja a motort 2 percig hűlni.
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3. A KULTIVÁTOR LEÍRÁSA (1. ábra)
1. Indítózsinór
2. Gázkar/kapcsoló
3. Kések beindítására szolgáló
kar
4. Acélfogantyúk
5. Támasztótüske
6. Kultivátorkések
7. Szállítókerék
8. Légszűrő

ábra 1

4. ÖSSZEÁLLÍTÁS/ELŐKÉSZÍTÉS
A benzines kultivátor összeállítása és beindítása előtt figyelmesen olvassa el a teljes használati útmutatót és a
benne szereplő utasításokat.
FONTOS INFORMÁCIÓK: A kultivátort ÜZEMANYAG ÉS OLAJ NÉLKÜL szállítjuk.
Az Ön új kultivátora a gyártóüzemben kipróbálásra került, ezért a motorban minimális mennyiségű maradék olaj lehet.
VEGYE KI A KULTIVÁTORT A KARTONCSOMAGOLÁSBÓL
Vegye ki a kultivátort a kartoncsomagolásból, és ellenőrizze, nem maradtak-e a dobozban alkatrészek.
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5. A KULTIVÁTOR ÖSSZEÁLLÍTÁSA
FONTOS INFORMÁCIÓK: Óvatosan nyissa szét a kultivátor fogantyúját, ne csípje be, és ne sértse meg
a kultivátor kezelőzsinórját.
Figyelem! A kultivátort sima talajon állítsa össze.
A TÁMASZTÓTÜSKE FELSZERELÉSE
1. A támasztótüskét (2. ábra 1. pont) húzza át a kultivátor hátsó részén előkészített nyíláson, és rögzítse
sasszeggel (2. ábra 2. pont) a kívánt magasságban.

ábra 2

ábra 3

A TÁMASZTÓKERÉK FELSZERELÉSE
1. A kereket (3. ábra 1. pont) helyezze be a kultivátor alsó részén előkészített nyílásba, és rögzítse a mellékelt
csavarral (3. ábra 2. pont).
2. A rugót húzza rá a kerék tengelyére, és rögzítse sasszeggel (3. ábra 3. pont).
A FOGANTYÚ ÖSSZEÁLLÍTÁSA
1. A fogantyúkat először középen rögzítse - 4. ábra A motor fordulatszám-beállító kart a jobb oldalon kell
elhelyezni. A bal oldalra azt, amelyen a kultivátorkések kezelését szolgáló kar található.
2. Rögzítse mindkét fogantyút mindkét oldalon két csavarral - 5. ábra A csavar feje alá alátétet kell tenni.

ábra 4
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6. A KULTIVÁTOR BEKAPCSOLÁSA ELŐTT
OLAJ BETÖLTÉSE
A kultivátort motorolaj nélkül szállítjuk. Az első beindítás előtt töltsön bele SAE30 vagy
15W-40 motorolajat (kb. 600 ml-t) az alábbiak szerint.
1. Az olaj beöntésekor állítsa a kultivátort sima felületre.
2. Vegye ki a dugaszt a nívópálcával az olajtöltő nyílásból ( 6.
ábra).
3. Az olaj beöntése után tegye vissza a nívópálcát a nyílásba
és húzza meg.
4. Az olajszintnek a felső (MAX) és az
alsó (MIN) között kell lennie ( 6. ábra).

Obr. 6

Figyelem! NE töltse túl az olajtartályt, különben
a kultivátor beindítása után a kipufogóból nagy
mennyiségű füst távozik.

FONTOS INFORMÁCIÓK: Az olajszintet a kultivátor minden használata előtt ellenőrizze. Szükség
esetén töltse fel az olajat. Az olajat a nívópálca MAX jelzéséig töltse.
FONTOS INFORMÁCIÓK: A motorolajat az első 5 óra üzemelés után, majd minden
25 üzemóra után cserélje ki
ÜZEMANYAG FELTÖLTÉSE
Ehhez a motortípushoz a megfelelő üzemanyag a NATURAL 95
Az üzemanyagtartály fedelének lecsavarása után töltse be az üzemanyagot, az üzemanyagot az
üzemanyagtartály nyílásáig töltse, de ne töltse túl a tartályt.
Mindig friss, tiszta és engedélyezett ólommentes, min. 95-ös oktánszámú benzint használjon.
Figyelem! Ha az olaj vagy az üzemanyag a töltés közben a kultivátorra cseppen, azonnal törölje le. Az
üzemanyagot ne tárolja, ne töltse és ne használja nyílt láng közelében.
Figyelem! Az alkohollal kevert, vagy etanol vagy metán adalékot tartalmazó üzemanyagok megköthetik
a nedvességet, ami a tárolás során szeparálódhat és savképződést okozhat. Tárolás közben így a
savak kipárolgásai károsíthatják a kultivátor motorjának üzemanyagrendszerét. Ilyen üzemanyagok a
kultivátorban nem használhatók.
FONTOS INFORMÁCIÓK: Ha a kultivátort több, mint 30 napig nem fogja használni, engedje ki az
üzemanyagtartály tartalmát, indítsa be a motort, és működtesse, amíg ki nem ürül az üzemanyag-vezeték
és a karburátor (a motor magától leáll). Ezzel elkerülheti a későbbi gondokat a motorral.
A következő használat előtt töltsön friss üzemanyagot a tartályba. További részleteket a Tárolás c. fejezetben
talál.
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7. A BENZINES KULTIVÁTOR BEKAPCSOLÁSA ELŐTT
POZOR: Soha ne szerelje le és ne hidalja át az elektromos kultivátorra szerelt biztonsági berendezéseket
(például a kapcsolórúd biztonsági reteszét).
POZOR: A kultivátor kései a gép kikapcsolása után még néhány másodpercig tovább forognak!
Bekapcsoláskor győződjön meg róla, hogy a lába biztonságos távolságban van a kultivátor késeitől.
POZOR: A kultivátort mindig a fogantyúknál fogja mindkét kezével. Soha ne használja a kultivátort egy
kézzel. A kultivátort csak gyalogló sebességgel tolja.
POZOR: A kultivátor bekapcsolása előtt győződjön meg róla, hogy a kések nem érnek hozzá semmihez,
és hogy szabadon tudnak mozogni.
POZOR: HA ÁT AKARJA HELYEZNI A MEGHATÁROZOTT TERÜLETRE, A
TÁMASZTÓKEREKET HASZNÁLJA,
NE A BEINDÍTOTT KÉSEKET.
POZOR: A KÉSEK BEINDÍTÁSA ELŐTT TÁMASSZA A KULTIVÁTORT A HÁTSÓ TÜSKÉRE,
ÍGY TEHERMENTESÍTI. MIUTÁN A KÉSEK TELJESEN BEINDULTAK, LASSAN BEERESZTHETI
ŐKET A TALAJBA.
POZOR: A kultivátor fel- és/vagy előreugorhat, ha a kések nagyon kemény vagy fagyott talajba ütköznek,
vagy a talajban rejtett akadályok, pl. nagy kövek vannak.

8. A KULTIVÁTOR KEZELÉSE ÉS ÜZEMELTETÉSE
A KULTIVÁTOR ELINDÍTÁSA
1. Állítsa be a motor fordulatszám-karját (7.1. ábra 1. helyzet) - zárt levegőellátás.
2. Ezután húzza meg újra az indítózsinórt - 7. ábra. 2. A motornak legkésőbb 3-4 berántás után be kell indulnia.
3. A motor elindítása után állítsa a fordulatszám-szabályozó kart a 2. helyzetbe ( 7.1 ábra) - gyors
motorfordulatszám.
4. A motor leállításához állítsa a motor fordulatszám-kart a 4. helyzetbe (7.1 ábra) - STOP.

ábra 7.1

ábra 7.2

Figyelem! A motor első beindítása után kis mennyiségű füst távozhat, mivel a motor védőrétege leég. Ez
normális jelenség, nem jelent hibát.
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A TÁMASZTÓKERÉK ÉS A TÁMASZTÓTÜSKE
A kultivátor áthelyezéséhez kizárólag a támasztókereket használja. A munka megkezdése előtt hajtsa fel a
kereket. (8. ábra).
Munka közben is használható azonban, mégpedig a munkamélység ellenőrzésére. A támasztótüske úgy segít
munka közben, hogy a kultivátort fékezi.
ábra 8

A KULTIVÁTORKÉSEK KEZELÉSE
A kultivátorkések kezelésére a kultivátor bal fogantyúján lévő kar szolgál ( 9. ábra)
Figyelem! Biztonsági okokból ez a rúd biztonsági retesszel van ellátva, amely megakadályozza a kések
véletlenszerű bekapcsolását
Bekapcsolás előtt húzza meg, és ezzel biztosítsa ki a rúd biztonsági reteszét ( 9. ábra, 1. pont)
A kar fogantyú irányába történő megnyomásával indítja be a kultivátorkéseket ( 9. ábra, 2. pont)
A kultivátorkések felszabadításához engedje el a kart ( 9. ábra, 2. pont)

ábra 9
A BENZINES KULTIVÁTOR HASZNÁLATÁNAK MÓDJAI
POZOR: A munka megkezdése előtt a munkaterületről távolítson el minden látható követ vagy egyéb
idegen tárgyat.
POZOR: A BENZINES KULTIVÁTOR NEM A GYEPFŰ ELTÁVOLÍTÁSÁRA, SEM
A FŰFELÜLETEK VIRÁGÁGYÁSOKKÁ TÖRTÉNŐ ÁTALAKÍTÁSÁRA SZOLGÁL.
A benzines kultivátort használja ápolt ágyások előkészítésére vetés előtt. A kultivátorral előkészítheti a vetésre a
felásott vagy felszántott ágyásokat, vagy különböző trágyákat dolgozhat be a talajba. A használt ágyásokba is
beledolgozhat a kultivátorral új táptalajt.
Veteményes ágyások készítéséhez az alábbi minták valamelyikét ajánljuk:
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A lazítási minta – Kétszer menjen át a lazítandó területen, másodszorra az első lazításra merőlegesen,
B lazítási minta – Kétszer menjen át a lazítandó területen, másodszorra az első lazításhoz képest átfedéssel
haladjon
Rögök mélylazításhoz hagyja, hogy a kések elhúzzák a kultivátort addig, ameddig a karja engedi,
majd erősen húzza maga felé a kultivátort. A legjobb eredményt úgy érheti el, ha a kultivátort
ismételten előreengedi és visszahúzza.
Ha a kultivátor olyan mélyen beássa magát, hogy egy helyben marad, finoman hintáztassa egyik oldalról a
másikra, és így lazítsa ki. A kultivátor ezután ismét elindul előre.
Ha lejtőn dolgozik, mindig a lejtőre rézsútosan álljon, hogy megőrizze a biztonságos és stabil helyzetét. Ne
dolgozzon túl meredek
lejtőn.
OLAJCSERE
Figyelem! Javasoljuk, hogy ehhez lépjen kapcsolatba a szakszervizzel.
A kiengedő dugó a motor alatt található
(10. ábra, 1. pont). Helyezzen a motor alá egy megfelelő
edényt a használt olaj felfogásához, és húzza ki a
dugót. Billentse meg a kultivátort, hogy az összes olaj
kifolyhasson a tartályból.
Az olaj leengedése után helyezze vissza a dugót a
nyílásba, ellenőrizze, hogy a helyén van-e, és törölje le az
esetleges olajcseppeket.
Töltsön a tartályba SAE30 vagy 15W-40 típusú olajat.
A nívópálca behelyezése és becsavarása után az
olajszintnek a Min. és a Max. jelzés között kell lennie
(10. ábra). Ne töltse túl az olajtartályt.
Indítsa be a motort és rövid ideig működtesse. Állítsa le
a motort, várjon 1 percig, majd mérje meg az olajszintet
a tartályban. Szükség esetén töltse fel az olajat a
szükséges szintre.

Obr. 10

9. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Ez a termék kizárólag a fent, ebben az útmutatóban ismertetett célokra használható. Ne használja a
készüléket a rendeltetésszerű használattól eltérő módon. Ellenkező esetben a készülék károsodása vagy
sérülés veszélye fenyeget.
Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy az útmutatót nem ismerő személyek használják a gépet.
A kultivátort használó személy felelős a munkaterületen található személyek biztonságáért.
A kultivátort soha ne használja más személyek, gyerekek vagy szabadon szaladgáló állatok közvetlen
közelében.
A munka megkezdése előtt ellenőrizze a terepet, ahol a kultivátort használja, és távolítsa el a köveket,
drótokat, cserepeket, csontokat és más idegen tárgyakat, amelyek beakadhatnának vagy kivágódhatnának
és sérülést okozhatnának.
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HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Minden anyát, szegecset és csavart alaposan rögzíteni kell, úgy, hogy a készülék biztonságos és üzemkész
állapotban legyen.
Ha a kultivátorral dolgozik, használjon hosszú szárú nadrágot és stabil cipőt.
A kultivátort soha ne indítsa be zárt vagy rosszul szellőző helyen, ahol a kipufogógáz felgyűlhet. A motorból
távozó gáz szénmonoxidot tartalmaz, ami életveszélyes.
Csak megfelelő fényviszonyok mellett dolgozzon (nappali fénynél, vagy elégséges mesterséges világítás
mellett).
Ne használja a kultivátort esőben.
Különös óvatossággal dolgozzon, ha a talaj lejt vagy emelkedik. Lejtőn mindig ferdén haladjon, a
szintvonalakkal párhuzamosan, soha ne merőlegesen rájuk, azaz fel/le.
A kultivátort soha ne hagyja felügyelet nélkül működni, ha nincs mellette, kapcsolja ki a motort.
Soha ne módosítsa a motor sebességének beállítását.
A kultivátort soha ne helyezze át működő motorral.
Állítsa le a motort, és csavarja ki a gyújtógyertyát az alábbi esetekben:
- a gép karbantartása, javítása vagy ellenőrzése előtt.
- a kultivátor felemelése vagy áthelyezése előtt.
- ha idegen tárgynak ütközik, állítsa meg a motort, és a kultivátort gondosan nézze át, hogy kizárja a
meghibásodás lehetőségét. Meghibásodás esetén vigye a kultivátort szakszervizbe javítás céljából.
- ha a kultivátor abnormálisan rázkódik, azonnal keresse meg és távolítsa el a rázkódás okát.
- a biztonságos működés érdekében rendszeresen ellenőrizze, hogy a szelepek, csavarok és anyák meg
vannak húzva a kultivátorban.
POZOR: AZ ÜZEMANYAG ERŐSEN GYÚLÉKONY FOLYADÉK.
Az üzemanyagot erre szolgáló edényben tartsa.
Az üzemanyagot csak nyílt vagy jól szellőző helyen töltse. Az üzemanyaggal való tevékenység alatt ne
dohányozzon és ne használjon mobiltelefont.
Üzemanyagot csak akkor töltsön, ha a motor ki van kapcsolva. Soha ne nyissa ki az üzemanyag-tartályt és ne
töltsön bele üzemanyagot, ha a motor forró vagy jár.
Ha kifolyik a benzin, ne indítsa el a motort. Távolítsa el a kultivátort onnan, ahol az üzemanyag kifolyt, és
vigyázzon, nehogy valami meggyulladjon. A munkát csak az után folytassa, hogy a kifolyt üzemanyag
elpárolgott, és az üzemanyag gőze eloszlott;
Üzemanyagtöltés után jól csavarja be az üzemanyagtartály tetejét és az üzemanyagkanna kupakját.
POZOR: Karbantartás vagy javítás előtt állítsa le a motort és csavarja ki a gyújtógyertyát.

10. KARBANTARTÁS
KARBANTARTÁS
Minden anyát, szegecset és csavart alaposan rögzíteni kell, úgy, hogy a készülék biztonságos és üzemkész
állapotban legyen. A rendszeres karbantartás alapvető feltétele a felhasználó biztonságának, a kultivátor
működőképessége és magas teljesítménye megőrzésének.

65 HU

Karbantartás

A gépet benzinnel a tartályában soha ne tárolja olyan épületben, ahol a kipárolgás kapcsolatba kerülhet nyílt
lánggal, szikrával vagy magas hőmérséklet forrásával
Bármilyen zárt helyen való tárolás előtt hagyja a motort kihűlni.
Tűzveszély csökkentése érdekében gondoskodjon róla, hogy a kultivátoron, különösen a motoron, a kipufogó
hangtompítóján, az akkumulátoron, valamint a tartalék benzin tárolási helyén ne maradjon növényi vagy
falevél maradvány vagy túl sok kenőanyag.
Rendszeresen ellenőrizze a kések biztonsági fedelét.
Az üzemanyag kiengedését jól szellőző helyen, hideg motor mellett végezze.
A kultivátorkések levétele és felszerelése esetén használjon vastag védőkesztyűt.
POZOR: Karbantartás vagy javítás előtt állítsa le a motort és csavarja ki a gyújtógyertyát.
A kultivátort rendszeresen ellenőrizze, és gondoskodjon minden szennyeződés eltávolításáról, főként a
kultivátorkésekről.
Rendszeresen ellenőrizze a kések állapotát, mivel alapvetően befolyásolják a kultivátor teljesítményét.
Rendszeres időközönként ellenőrizze, hogy valamennyi csavar és anya megfelelően meg van-e húzva. Az
elhasznált vagy rosszul meghúzott anyák és csavarok a motor vagy a váz komoly sérülését okozhatják.
POZOR: Csak eredeti pótalkatrészeket használjon. A gyenge minőségű pótalkatrészek a kultivátor komoly
meghibásodását okozhatják, és fenyegethetik az Ön biztonságát.
SZERVIZ
Amennyiben a termék megvásárlása után bármilyen hibát tapasztal, vegye fel a kapcsolatot a
szervizrészleggel. A termék használata során tartsa be a mellékelt használati útmutató utasításait.
A reklamáció elutasításra kerül, ha a terméket módosította, vagy nem tartotta be a használati útmutató
utasításait.
A JÓTÁLLÁS NEM VONATKOZIK
A gép funkcionális részeinek használat közbeni természetes elhasználódására.
A szabványos gépi karbantartáshoz kapcsolódó karbantartási beavatkozásokra (pl. tisztítás, kenés, beállítás
stb.) Külső hatások által okozott hibákra (pl. éghajlati viszonyok, porosodás, nem megfelelő használat stb.)
A gép leesése, ütközése és hasonlók miatti mechanikus sérülésekre
A nem szakszerű bánásmód, túlterhelés, nem megfelelő alkatrészek, nem alkalmas szerszámok használata
és hasonlók által okozott károkra
Az olyan reklamált termékek esetén, amelyek nem voltak megfelelően biztosítva a szállítás során a
mechanikus sérülések ellen, az esetleges károkért kizárólag a tulajdonos felelős.
TÁROLÁS
Ha a gépet hosszabb ideig nem használja, az alábbi utasítások alapján tárolja. Ezzel meghosszabbítja a gép
élettartamát.
Teljesen engedje ki az üzemanyagot a tartályból és a karburátorból.
Csavarja ki a gyújtógyertyát és a nyílásba öntsön egy kevés motorolajat. Óvatosan húzza meg
2-3-szor az indítózsinórt.
Egy tiszta ronggyal tisztítsa meg a külső felületeket. A gépet tiszta és száraz helyen tárolja.
BENZINES KULTIVÁTOR

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

HU 66

Műszaki adatok

11. MŰSZAKI ADATOK
A motor típusa
Névleges teljesítmény
A motor fordulatszáma
Hengerűrtartalom
Indítás
Az üzemanyagtartály térfogata
Ajánlott üzemanyag
Az olajtartály űrtartalma
Ajánlott olaj
Munkaszélesség
A késes tengelyek fordulatszáma
A kések átmérője/max. munkamélység
Deklarált zajszint
Maximális vibrációs szint
Tömeg

OHV, léghűtéses, 4-ütemű
2,2 kW
3000 ford./perc
139 cm3
Húzással
1,2 liter
Benzin - ólommentes, min. 95-ös oktánszámú
0,6 l
SAE30, 15W-40
36cm - FZK 6015 B/59cm FZK 6115 B
140 ford./perc
26 cm
93 dB(A)
12,5 m/s (K=1,5)
31kg FZK 6015 B/34kg FZK 6115 B

A szöveg és műszaki paraméterek változtatásának joga fenntartva.
Változtatások a szövegben, a kivitelben és a műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül is történhetnek.
Változtatás joga fenntartva

67 HU

Megfelelőségi nyilatkozat

12. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Gyártó:
FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Cseh Köztársaság
Adóazonosító: CZ26726548
Termék/márka: FIELDMANN BENZINES KULTIVÁTOR (MOTOROS KULTIVÁTOR)
Típus/modell: FZN 6010 B
2,5 kW, 139cc
Ez a termék megfelel az alábbi előírásoknak és irányelveknek:
Az elektromágneses kompatibilitásra (EMC) vonatkozó 2014/30/EU sz. irányelv
Az EK kipufogógáz-kibocsátásra vonatkozó 2004/26/EK sz. irányelve
Az EK gépi berendezésekre vonatkozó 2006/42/EK számú irányelve
valamint normáknak:
EN ISO 11806:2011
CE jelölés:

16

A kiadás helye:

Prága

Név:

Ing. Zdeněk Pech
Az igazgatótanács elnöke

A kiadás dátuma:

BENZINES KULTIVÁTOR

1. 8. 2016

Aláírás:

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

HU 68

Megsemmisítés

13. 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 figyelmeztetés nélkül
történhetnek,
és fenntartjuk a változtatás jogát.
Az eredeti használati útmutató fodítása.

Uwagi

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 Plus, spol. 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

