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Čerpadlo
NÁVOD K OBSLUZE

Děkujeme vám, že jste si zakoupili toto čerpadlo. Než jej začnete používat, přečtěte si, 
prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případ dalšího použití.
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1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
Důležitá bezpečnostní upozornění

 Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než 
najdete všechny součásti výrobku.

 Výrobek uchovávejte na suchém místě mimo dosah dětí.
 Čtěte všechna upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít 

za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Obal
Výrobek je umístěn v obalu bránícím poškozením při transportu. Tento obal je surovinou a lze jej proto 
odevzdat k recyklaci.

Návod k použití
Než začnete se strojem pracovat, přečtěte si následující bezpečnostní předpisy a pokyny k používání. 
Seznamte se s obslužnými prvky a správným používáním zařízení. Návod pečlivě uschovejte pro případ 
pozdější potřeby. Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální obal včetně vnitřního balicího 
materiálu, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte stroj zpět do originální krabice od výrobce, 
zajistíte si tak maximální ochranu výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do 
servisního střediska).

 Poznámka: Předáváte-li stroj dalším osobám, předejte jej společně s návodem.
 Dodržování přiloženého návodu k obsluze je předpokladem řádného používání stroje. Návod k obsluze 

obsahuje rovněž pokyny pro obsluhu, údržbu a opravy.

Výrobce nepřebírá odpovědnost za nehody nebo škody vzniklé následkem 
nedodržování tohoto návodu.
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2. VYSVĚTLENÍ ŠTÍTKŮ S POKYNY NA STROJI

Před použitím si pečlivě přečtěte návod

Při práci používejte ochranné pomůcky

POZOR! Povrchy mohou být horké!
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3. POKYNY K POUŽITÍ
Bezpečnostní instrukce
Čtěte pozorně!

 UPOROZNĚNÍ: Pokud je stroj používán nesprávně nebo v rozporu s pravidly bezpečnosti, může se stát 
nebezpečným nástrojem. Aby byla vaše práce příjemná a bezpečná, dodržujte vždy přísně bezpečnostní 
pravidla, která jsou uvedená v tomto návodu k použití.

 POZOR! Systém zapalování v jednotce vytváří elektromagnetické pole velmi slabé intenzity. Toto pole 
může rušit některé kardiostimulátory. Pro snížení nebezpečí vážných nebo smrtelných zranění by osoby 
s kardiostimulátorem měly používání stroje konzultovat se svým lékařem a výrobcem.

 UPOROZNĚNÍ: Národní zákonné úpravy mohou omezit používání stroje.

 Stroj používejte až po řádném seznámení s jeho obsluhou. Uživatel se musí před použitím čerpadla 
dokonale seznámit s obsluhou a všemi ovládacími prvky stroje.

 Stroj smí používat pouze dospělé osoby v dobré fyzické kondici, které se zcela seznámily s návodem 
k použití.

 Stroj nepoužívejte, pokud jste fyzicky unaveni nebo pod vlivem alkoholu, drog nebo léků.
 Při práci vždy používejte prostředky osobní ochrany, zejména rukavice, pracovní oděv, ochranné brýle 

a ochranu sluchu.
 Nedovolte jiným osobám či zvířatům, aby se zdržovaly v dosahu stroje během jeho spouštění a používání 

(obr.1).
 Stroj umístěte ve stabilní poloze (obr.2).
 Neprovádějte údržbu, když je motor v činnosti.
 Denně stroj kontrolujte a ujistěte se, že všechna bezpečnostní i jiná zařízení jsou funkční.
 S poškozeným, špatně opraveným, špatně smontovaným nebo upraveným strojem nepracujte. 

Neodstraňujte nebo nedeaktivujte bezpečnostní zařízení.
 Stroj používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nepracujte s vodním čerpadlem ve výbušném nebo 

hořlavém prostředí. Čerpadlo nepoužívejte v uzavřených prostorách nebo v blízkosti hořlavých látek.
 Použití jiného oběžného kola na vývodovém hřídeli stroje, než dodaného výrobcem, je zakázáno.
 V případě, kdy se stroj nebude dále používat, nedávejte jej do komunálního odpadu, ale odevzdejte jej zpět 

prodejci nebo do sběrného dvora k ekologické likvidaci.
 Stroj předávejte nebo půjčujte pouze zkušeným osobám, které jsou seznámeny s jeho chodem 

a správným používáním. Poskytněte návod k použití i těmto osobám, tak aby si mohli před použitím  
seznámit se správným použitím čerpadla 

 Tento návod k použití uchovávejte tak, aby byl v případě potřeby po ruce.
 Výstražné štítky, které jsou na stroji umístěny z důvodu upozornění obsluhy na nebezpečí, udržujte 

v čitelném stavu. V případě poškození štítky vyměňte za nové.
 Nikdy nestartujte stroj bez oběžného kola. Toto způsobí vážné poškození částí motoru a ztrátu záruky.
 Stroj nepoužívejte v blízkosti elektrických zařízení a vedení.
 Neklepejte ani silou nepůsobte na lopatky oběžného kola; nikdy nepracujte s poškozeným oběžným 

kolem.
 Stroj nepoužívejte k čerpání hořlavých ani korozivních látek.
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 Nemontujte oběžné kolo nebo těleso čerpadla na jiné motory nebo hnací zařízení.
 Před každým započetím práce zkontrolujte, zda nejsou žádné nýty nebo jiné spojovací prvky uvolněné 

nebo ztracené.
 Nepoužívejte čerpadlo k jiným účelům, než ke kterým je doporučeno výrobcem v tomto návodu k použití.
 Uvědomte si, že majitel nebo pracovník je odpovědný za úrazy nebo nebezpečí, které se stanou třetím 

osobám nebo jejich majetku.

Bezpečnostní instrukce
Palivo

 Během přepravy čerpadla musí být palivová nádrž prázdná.
 Pohonné hmoty přepravujte pouze ve schválených kanystrech.
 Pravidelně kontrolujte víčko palivové nádrže. Musí být dotažené a nesmí docházet k úniku palivové hmoty
 Chraňte životní prostředí: dávejte pozor, aby nedošlo k úniku palivových hmot a kon-taminaci půdy.
 Stroj startujte minimálně 3 metry od místa, kde jste doplňovali palivo.
 Palivo nikdy nedoplňujte v uzavřených místnostech. V místnosti musí být zajištěno dostatečné větrání, 

nebezpečí výbuchu.
 Výpary z paliva nevdechujte. Palivo doplňujte v ochranných rukavicích.
 Ochranné oblečení pravidelně měňte a čistěte.

 POZOR! Při nedodržení instrukcí hrozí nebezpečí vážného až smrtelného
 Zranění osob!

 Seznamte všechny osoby pracující s tímto strojem s obsluhou stroje a bezpečnostními instrukcemi.
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4. POPIS STROJE 

1. Vstupní otvor sání 
2. Výstupní otvor 
3. Palivová nádrž 
4. Páčka ovládání plynu 
5. Vypínač
6. Páčka ovládání sytiče  
7. Madlo startéru 
8. Pumpička nástřiku paliva

Obsah balení:
Sací koš, 2x hadicový trn 1,25 coul, 1x hadicový trn 
1 coul, sací koš, 4x hadicová sponka, nádoba na 
míchání paliva, sada nářadí

Popis stroje
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5. PŘED SPUŠTĚNÍM
Pokyny k použití 

 Benzinová zahradní čerpadla jsou konstruována výhradně pro čerpání vody a neutrálních kapalin, jejíž 
teplota odpovídá teplotě okolí.

 POUŽÍVÁNÍ OSOBAMI MLADŠÍMI 18 LET JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO.

 POZOR! Neustále kontrolujte prostor, v němž se pracuje: nikdy nestříkejte proti osobám ani zvířatům. 
Jakmile se někdo přibližuje, ihned vypněte motor.

UPOZORNĚNÍ PRO PRACOVNÍ OBLAST!
 Nikdy nepracujte v blízkosti elektrického vedení či budov.
 Pracujte pouze tehdy, kdy jsou světelné podmínky dostačující pro zřetelnou viditelnost.
 Postupujte zvláště opatrně, když se používají ochranné prostředky, protože některé prostředky osobní 

ochrany mohou omezit schopnost slyšet zvuky označující nebezpečí (výzvy, signály, upozornění atd.).
 Velkou pozornost věnujte práci ve svahu a nesoudržném terénu.

ZAKÁZANÉ POUŽITÍ 
Čerpání následujících látek je VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO:

 Laky všech druhů a typů
 Rozpouštědla nebo ředidla všech druhů a typů
 Paliva nebo mazadla všech druhů a typů
 Zkapalněný propan nebo plyny všech druhů a typů
 Hořlavé kapalinami všech druhů a typů
 Potravinové tekutiny učené pro zvířata i lidi
 Kapaliny obsahující pevné granule nebo částice
 Směsí více chemických prostředků, které nejsou vzájemně slučitelné 
 Kapaliny s teplotami vyššími než 40°C
 Všechny produkty, které neodpovídají určenému použití přístroje.
 Kapaliny, obsahujícími přípravky proti parazitům, herbicidy a pesticidy.

 UPOROZNĚNÍ:  Benzinová zahradní čerpadla nejsou bezpečnostní zařízení pro hašení požárů. 
Nečerpejte kapaliny do nádob, které by mohly explodovat přetlakem.

PRAVIDLA CHOVÁNÍ PŘI PRÁCI S PALIVEM
 Pro snížení rizika požáru nebo popálenin zacházejte s palivem opatrně. Je vysoce hořlavé.
 Palivo míchejte a skladujte pouze v nádobě schválené pro daný typ paliva.
 Palivo míchejte venku, kde nehrozí výskyt jisker nebo ohně.
 Před doléváním paliva stroj položte na zem, vypněte motor a počkejte, až vychladne.
 Palivový uzávěr nádržky povolujte pomalu, aby mohl uniknout přetlak a aby se vyloučilo vylití paliva.
 Po dolití palivový uzávěr řádně dotáhněte. Vibrace mohou způsobit povolení uzávěru a únik paliva.
 Případně rozlité palivo pečlivě utřete. Před spuštěním motoru odejděte alespoň 3 metry od místa, kde jste 

dolévali palivo.
 Nikdy se nesnažte spálit palivo rozlité za jakýchkoli okolností.
 Palivo skladujte na chladném, suchém a dobře větraném místě.
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 Palivo neskladujte v místech se suchým listím, slámou, papírem atd.
 Motorovou jednotku a palivo skladujte v místech, kde výpary paliva nepřijdou do styku s jiskrami, 

otevřeným plamenem, ohřívači vody, kotly topení, elektrickými motory, spínači, sporáky, troubami atd.
 Nikdy neodstraňujte palivový uzávěr, když je motor v chodu.
 Palivo nepoužívejte na čištění.
 Dávejte pozor, aby se palivo nedostalo na součásti oblečení.
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6. PŘÍPRAVA PALIVOVÉ SMĚSI 
 VAROVÁNÍ!

 Nikdy nedoplňujte palivo do palivové nádrže na uzavřeném a nevětraném místě.
 Nedoplňujte palivo v blízkosti otevřeného plamene nebo zdroje jiskření.
 Nádrž nepřelijte. Před nastartováním motoru zajistěte, aby byly setřeny všechny zbytky rozlitého paliva.
 Je-li motor horký, NEDOPLŇUJTE PALIVO.

 Pro tento typ dvoutaktního motoru je používán mix bezolovnatého benzínu s olejem pro dvoutaktní 
motory v poměru 25 : 1.

 POZOR! Palivová směs namíchaná v jiném poměru než 25 : 1 může způsobit poškození motoru. Ujistěte 
se, zda je tato směs namíchaná správně.

 Při míchání benzínu s motorovým olejem pro dvoudobé motory používejte pouze benzín, který neobsahuje 
ŽÁDNÝ ETANOL nebo METANOL (typy alkoholu). 

 Používejte kvalitní benzín s oktanovým číslem 95 nebo vyšším. Takto pomůžete zabránit možnému 
poškození palivového systému a jiných částí motoru.
Pro namíchání palivové směsi doporučujeme použít kalibrovanou nádobu přiloženou v balení křovinořezu. 
NEPROVÁDĚJTE MÍCHÁNÍ BENZÍNU A OLEJE PŘÍMO V PALIVOVÉ NÁDRŽI.

Skladování paliva
Skladujte palivo pouze v čistém, bezpečném a schváleném kanystru. Nastudujte si a dodržujte místní předpisy 
týkající se typu a umístění kanystrů s palivem.

 DŮLEŽITÉ
Palivo pro dvoudobé motory se může separovat. Před každým použitím každý kanystr s palivem řádně 
protřepejte.
Skladované palivo stárne. Nemíchejte si více paliva, než předpokládáte, že spotřebujete do jednoho měsíce.
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7. PŘÍPRAVA NA POUŽITÍ - INSTALACE
 Zajistěte dokonalé těsnění spojů úplným utažením až nadoraz.
 Připojte k čerpadlu sací a výtlačnou hadici. K uchycení hadice na přípojky použijte stahovací spony.

 UPOROZNĚNÍ: Nevyměňujte originální přípojky (součást vybavení) za jiné z odlišného materiálu, 
abyste nepoškodili těleso čerpadla. 

Sací hadice
 Musí být pevná a nestlačitelná (např. spirálově 

vyztužená) 
 Musí být vybavena sacím košem se zpětnou 

klapkou. Koš musí být dobře zajištěný stahovací 
sponou (Obr. 4). Tím se zabrání zavzdušnění 
hadice či proniknutí cizích těles do čerpadla kola.

Obr. 4
Plnění

 Čerpadlo umístěte co nejblíže k vodě.
 Správně jej instalujte (Obr. 5).
 Čerpadlo úplně naplňte vodou zalévacím hrdlem (Obr. 6, bod 1).

Obr. 5

 UPOROZNĚNÍ: Jestliže čerpadlo nečerpá okamžitě, nebo až 
po více než 4 minutách, je pravděpodobná příčina v neúplném 
naplnění sací hadice nebo v přisávání vzduchu. Zkontrolujte 
znovu všech těsnění a utažení přípojek. Znovu zcela naplňte 
čerpadlo pomocí plnicího otvoru (Obr.6, bod 1). Hodnota průtoku 
(reguluje se od min. do max.) se nastavuje ovládáním plynu 
karburátoru (Obr. 6, bod 2).

 POZOR! Nikdy nespouštějte čerpadlo bez vody v čerpadle. 
Mohlo by dojít k závažnému poškození částí motoru 
a okamžitému propadnutí záruky.

 POZOR! Nepřekračujte maximální hloubku sání 7m.
Obr. 6
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8. SPUŠTĚNÍ ČERPADLA 
POSTUPY PRO STARTOVÁNÍ A ZASTAVENÍ MOTORU

Startování studeného motoru 
1. Nastavte páčku plynu (obr. 7, bod 1) cca do 

poloviny jejího chodu. 
2. Opakovaně stlačujte pumpičku nástřiku paliva 

(3 až 5 stisknutí), dokud se palivo nedostane do 
karburátoru. (Obr. 7, bod 5)

3. Páčku sytiče přepněte směrem nahoru do 
polohy „OFF“ (=vypnutý přívod vzduchu, tzn. 
zapnutý sytič). (Obr. 7, bod 3)

4. Levou rukou přidržujte čerpadlo na zemi a 
pravou tahejte za startovací šňůru (Obr. 7, bod  
4), dokud nedojde k protočení motoru (motor 
projeví snahu nastartovat).

5.  V tomto okamžiku stlačte páčku sytiče dolů 
do polohy „ON“ (= otevřený přívod vzduchu, 
tzn. vypnutý sytič) a opětovným taháním za 
startovací šňůru motor nastartujte. 

Obr. 7

 POZOR! Příliš dlouhé protáčené motoru s páčkou sytiče v poloze OFF způsobí přeplavení motoru 
a problémy s jeho startováním.

6. Před zahájením práce nechejte motor několik minut zahřívat na provozní teplotu.

Startování zahřátého motoru
1. Nastavte páčku plynu (obr. 7, bod 1) cca do poloviny jejího chodu.
2. Tahejte za rukojeť startovací šňůry, dokud nedojde k nastartování motoru. NEPOUŽÍVEJTE SYTIČ! 

 POZOR! Došlo-li k úplnému spotřebování paliva v palivové nádrži, po doplnění paliva zopakujte kroky pro 
STARTOVÁNÍ STUDENÉHO MOTORU.

Regulace otáček - regulace výkonu čerpání
 Otáčky motoru a tím i výkon čerpadla se reguluje pomocí páčky ovládání plynu (Obr. 7, bod 1).

Zastavení motoru
 Motor zastavíte pomocí tlačítka STOP (Obr. 7, bod 2).

 VAROVÁNÍ! 
Výfukové plyny motoru obsahují chemické látky, které jsou zdraví škodlivé. Nikdy tyto plyny nevdechujte. 
Čerpadlo vždy startujte mimo budovu. 

Spuštění čerpadla
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9. ÚDRŽBA A USKLADNĚNÍ
Údržba stroje

 Před každým použitím:
– Překontrolujte dotažení všech šroubů a matic.
– Překontrolujte, zda nevytéká z palivové nádrže pohonná hmota.

 Po každých 20 hodinách provozu (Za tímto účelem doporučujeme kontaktovat autorizované servisní 
středisko.):
– Vyčistěte vzduchový fi ltr.
– Vyčistěte fi ltr paliva.

 Po každých 50 hodinách provozu (Za tímto účelem doporučujeme kontaktovat autorizované servisní 
středisko.):
– Vyčistěte zapalovací svíčku a seřiďte mezeru mezi elektrodami na vzdálenost 0,6–0,7 mm.
– Vyčistěte usazeniny z výfuku a tlumiče výfuku.

 Překontrolujte montáž po provedení údržby a překontrolujte dotažení všech šroubů a matic.

Servis
 V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití 

výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití.
 Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými 

v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
 Na přirozené opotřebení funkční částí stroje v důsledku jeho používání
 Na servisní zásahy související se standardní údržbou stroje (např. čištění, mazání, seřízení apod.)
 Na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím 

apod.)
 Na mechanická poškození v důsledku pádu stroje, nárazu, úderu do něj apod.
 Na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodných nástrojů 

apod. U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při 
přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Uskladnění

 POZOR! Pokud stroj delší dobu nepoužíváte, přístroj uskladněte dle následujících pokynů. Prodloužíte tak 
životnost stroje.

 Kompletně vylijte palivo z palivové nádrže a karburátoru. Zavřete sytič a 3 až 5krát potáhněte startér.
 Vyšroubujte zapalovací svíčku a nalijte do otvoru malé množství motorového oleje. Jemně potáhněte 

2 až 3krát startér.
 Čistým hadrem vyčistěte vnější plochy. Stroj uskladněte na čistém a suchém místě.

Údržba a uskladnění
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10. CO DĚLAT „KDYŽ“...
Motor nestartuje Možná příčina Odstranění

1. Zkontrolujte palivo. V karburátoru nebo v nádrži není 
palivo.

Doplňte palivo.

Palivo obsahuje vodu.

Nesprávný poměr směsi pohonné 
hmoty.

Vypusťte palivovou nádrž 
a karburátor. Naplňte nádrž novým 
palivem.

2. Vyjměte a zkontrolujte 
zapalovací svíčku.

Vadná nebo znečištěná svíčka. Vyměňte zapalovací svíčku

Nesprávná mezera mezi 
elektrodami.

Zapalovací svíčka je vlhká, zasažená 
benzinem (zahlcený motor).

Vysušte a opět namontujte 
zapalovací svíčku.

3. Zavezte motor do 
kvalifi kovaného servisu, 
nebo k prodejci.

Ucpaný palivový fi ltr, porucha 
karburátoru, porucha zapalování, 
ucpané ventily apod.

Vyměňte nebo opravte vadné díly.

Nedostatečně funkční 
motor Příčina poruchy Oprava

1. Zkontrolujte 
vzduchový fi ltr.

Znečištění vzduchového fi ltru. Vyčistěte nebo vyměňte vložku 
vzduchového fi ltru.

2. Zkontrolujte palivo. Palivo obsahuje vodu. Vypusťte palivovou nádrž 
a karburátor. Naplňte nádrž novým 
palivem.

Nesprávný poměr směsi pohonné 
hmoty.

3. Zkontrolujte nastavení 
sytiče a ovládání plynu.

Sytič nebyl úplně otevřen. Upravte nastavení.

Špatně seřízené plynové lanko.

4. Zavezte motor do 
kvalifi kovaného servisu, 
nebo k prodejci.

Ucpaný palivový fi ltr, porucha 
karburátoru, porucha zapalování, 
ucpané ventily apod.

Vyměňte nebo opravte vadné díly.
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Motor nastartuje 
a hned zhasne

Možná příčina Odstranění

1. Zkontrolujte palivo. Došlo palivo. Doplňte palivo.

Palivo obsahuje vodu. Vypusťte palivovou nádrž 
a karburátor. Naplňte nádrž novým 
palivem.

Nesprávný poměr směsi pohonné 
hmoty.

2. Vyjměte a zkontrolujte 
zapalovací svíčku.

Vadná nebo znečištěná svíčka. Vyměňte zapalovací svíčku.

Nesprávná mezera 
mezi elektrodami.

3. Zkontrolujte 
vzduchový fi ltr.

Znečištěný vzduchový fi ltr. 
Ucpaný vzduchový fi ltr.

Vyčistěte nebo vyměňte vložku 
vzduchového fi ltru.

4. Zavezte motor do 
kvalifi kovaného servisu, 
nebo k prodejci.

Ucpaný odvzdušňovací ventil. Vyměňte nebo opravte vadné díly.

Ucpaný palivový fi ltr porucha 
karburátoru, porucha zapalování, 
ucpané ventily apod.
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11. LIKVIDACE

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Stroj a jeho příslušenství jsou vyrobeny z různých materiálů, např. z kovu a plastů. 
Poškozené součástky odevzdejte do tříděného sběru. Informujte se u příslušného úřadu.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifi kací se mohou měnit bez předchozího upozornění 
a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Návod k použití v originálním jazyce.
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12. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
        

Produkt/ značka: Benzinová vodní pumpa/ FIELDMANN

Typ/ model: FVC 6010 B
                                          Motor: 52 cm3; 1,45kW/ 7500 min-1

Max. výtlak: 30m, max. dopravované množství 20m3/h
Naměřená hladina akustického výkonu: LPA= 93,3dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu: LWA= 112dB(A)

Výrobce: FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Czech Republic 
VAT no:  CZ26726548

Výrobek je ve shodě s níže uvedenými směrnicemi a nařízeními:
Directive Machinery 2006/42/EC
Directive EMC 2014/30/EU
Directive Noise 2000/14/EC
Directive Emission 2016/1628/EU
Directive RoHS 2011/65/EU

a normami:
EN 809:1998+A1
EN 55012:2007+A1
EN 61000-6-1:2007

Vydáno v:   Praze                                      Jméno:     Ing. Zdeněk Pech
          Chairman of the Board

Datum vydání:     30. 8. 2019                                           Podpis:
                                                                                     

                                             



CZ 38

FVC 6010 B

Technické údaje

13. TECHNICKÉ ÚDAJE
Model. .......................................................................................................................................................................................  FVC 6010 B
Objem válce .................................................................................................................................................................................. 51,7 cm3

Maximální výkon motoru ...........................................................................................................................................................1,45 kW
Typ motoru ....................................................................................................................................................................................... IE44F-5
Doporučené maximální otáčky bez zatížení.............................................................................................................7000 ot/min
Zapalovací svíčka ..........................................................................................................................................................................L6 (LD)
Objem palivové nádrže ....................................................................................................................................................................1,25 l
Poměr palivové směsi (olej pro 2taktní motory/Natural 95) ...............................................................................................1:25
Hmotnost ............................................................................................................................................................................................. 6,6 kg
Maximální výtlak ................................................................................................................................................................................ 30 m
Maximální hloubka sání......................................................................................................................................................................7 m
Maximální dopravované množství ............................................................................................................................................. 20m3

Vstupní hadicový trn .................................................................................................................................................................1,25 coul
Výstupní hadicový trn ...............................................................................................................................................................1,25 coul
Hladina akustického výkonu, zaručená LWA .................................................................................................................112 dB(A)
Hladina akustického tlaku, maximální LPAav .............................................................................................................93,3 dB (A)
Úroveň vibrací ............................................................................................................................................................................. 5,12 m/s²
Odchylka ..................................................................................................................................................................................... K=1,5m/s²





Záruční podmínky 

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 nevztahuje zejména 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 ... ) 

Záručné podmienky 

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 bol i poskytnuté zlavy ■ opotrebenia 
a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku ■
poškodenievýrobku v dosled ku 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, keď reklamovaný výrobo k 
sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, 
ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamo
vať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej 
plomby prístroja, prepisované údajevdokladoch ... ) 

Conditions of guarantee 

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 
serv 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 

servis.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 



2310, Szigetszentmiklós 
Kántor u. 10

 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 im-
portőre 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 alkotóré-
szeire és tartozékaira (pl. akkumulátor) a jótál-
lási idő a termék átadásától számított 12 hónap. 

 A jótállási igény a jótállási jeggyel, az át-
adástól (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 ter-
mék 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 feltünte-
tett 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 hivata-
los szerviznél érvényesíthető.  Jótállási jegy 
hiányában a fogyasztói szerződés megkötését 
bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó be-
mutatja 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 kija-
vítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e 
kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a 
fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget ten-
ni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy 
kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor 
a fogyasztó megfelelő árleszállítást igényel-
het, vagy a hibát a kötelezett költségére maga 
kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja vagy el-
állhat 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 javít-
ható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányá-
ban 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 kija-
vítani vagy mással kijavíttatni, a termék 8 napon 
belül kicserélésre kerül. Ha a termék kicserélé-
sére nincs lehetőség, a fogyasztó által bemu-
tatott, a termék ellenértékének megfizetését 
igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc 
napon belül kell a fogyasztó részére visszaté-
ríteni.  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 el-
teltét követő nyolc napon belül cserélni kell. Ha 
a termék cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztó 
által bemutatott, a termék ellenértékének meg-
fizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételá-
rat a 30 napos kijavítási határidő eredménytelen 
elteltét követő nyolc napon belül kell a fogyasztó 
részére visszatéríteni.  A fogyasztó a hiba fel-
fedezését követően késedelem nélkül, legké-
sőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon belül 
köteles a hibát közölni. A bejelentés kapcsán 
kérjük vegye figyelembe, hogy a jótállási igény 
kizárólag a jótállási határidőben érvénye-
síthető! Mindazonáltal a jótállási határidő 
meghosszabbodik a javításra átadás nap-
jától kezdve azzal az idővel, amely alatt a 
fogyasztó a terméket a hiba miatt rendelte-
tésszerűen nem használhatta. Ha a jótállásra 
kötelezett jótállási kötelezettségének megfelelő 
határidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a 
fogyasztó erre irányuló felhívásában tűzött meg-
felelő 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 telje-
sítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a 
jótállás kötelezettjét terhelik. 

 A 151/2003. (IX.22.) Korm.rendeletben meg-
határozott tartós fogyasztási cikk meghibáso-
dása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított három munkanapon belül érvénye-
sített csereigény esetén a terméket értékesítő 
vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan több-
letköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási 
cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás 
a rendeltetésszerű használatot akadályozza (és 
a csere nem lehetetlen).  Kijavítás esetén a fo-
gyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet be-
építésre. Javítási- vagy csereigény esetén töre-
kedni 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 elekt-
ronikus úton, vagy a fogyasztó általi átvétel iga-
zolására alkalmas más módon történik. A rögzí-
tett bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy 
tömegközlekedési eszközön kézi csomagként 
nem szállítható fogyasztási cikket – járművek 
kivételével - az üzemeltetés helyén kell megja-
vítani. 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 érvénye-
sített 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 fogyasz-
tó részére való átadását követően keletkezett, 
így például ha a hibát  nem rendeltetésszerű 
használat, használati útmutató figyelmen kí-
vül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, 
leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívül-
álló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél 
nagyobb ingadozása)  illetéktelen átalakítás, 
beavatkozás, nem hivatalos szerviz által vég-
zett szakszerűtlen javítás  fogyasztó feladatát 
képező karbantartási munkák elmulasztása  
normál, természetes elhasználódásra visszave-
zethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemszerű 
kopásnak tulajdonítható meghibásodás okoz-
ta. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő 
jogait, így különösen a Polgári Törvénykönyv 
szerinti kellékszavatossági illetve termékszava-
tossági 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 tes-
tület eljárását is kezdeményezheti (a békéltető 
testületek elérhetősége: https://bekeltetes.hu/
index.php?id=testuletek).

Jótállási jegy
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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








