
FVC 6010 B



PL

POMPA INSTRUKCJA OBSŁUGI

75Spis treści

Pompa
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy Państwu za zakup niniejszej pompy. Zanim zaczniesz z niego korzystać, 
przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi i zachowaj ją do wglądu.
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1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

 Starannie rozpakuj produkt, zwracając uwagę, aby nie wyrzucić żadnej części opakowania, zanim nie 
znajdziesz wszystkich elementów produktu.

 Przechowuj produkt w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
 Przeczytaj wszystkie uwagi 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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2. WYJAŚNIENIE TABLICZEK ZE WSKAZÓWKAMI 
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA MASZYNIE

Przed użyciem przeczytaj dokładnie 
instrukcję.

Podczas pracy należy używać 
ochraniaczy.

UWAGA! Powierzchnie mogą być gorące!
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3. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA
Wskazówki bezpieczeństwa
Czytaj uważnie!

 UWAGA: Urządzenie używane w niewłaściwy sposób lub niezgodnie z zasadami bezpieczeństwa, może 
stanowić zagrożenie. Aby praca była przyjemna i bezpieczna, należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa, 
wskazanych w niniejszej instrukcji obsługi.

 UWAGA! System zapłonu w jednostce generuje pole elektromagnetyczne o bardzo słabym natężeniu. 
Pole to może powodować zakłócenia niektórych rozruszników serca. Aby zmniejszyć ryzyko poważnych lub 
śmiertelnych obrażeń, osoby z rozrusznikiem serca powinny skonsultować możliwość używania urządzenia 
ze swoim lekarzem i producentem.

 UWAGA: Lokalne regulacje prawne mogą narzucać ograniczenia w użytkowaniu urządzenia.

 Urządzenia należy używać dopiero po zapoznaniu się z jego obsługą. Przed użyciem pompy, jej użytkownik 
musi być w pełni zapoznany z jej obsługą i wszystkimi elementami sterowania.

 Z urządzenia mogą korzystać wyłącznie osoby dorosłe w dobrej kondycji fi zycznej, które zapoznały się 
z instrukcją obsługi.

 Zabrania się używania urządzenia przez osoby zmęczone fi zycznie, będące pod wpływem alkoholu, 
narkotyków lub leków.

 Podczas pracy należy stosować środki ochrony indywidualnej, w szczególności rękawice, odzież roboczą, 
okulary ochronne i ochronę słuchu.

 Osoby trzecie i zwierzęta nie mogą przebywać w zasięgu urządzenia podczas jego uruchamiania 
i używania (rys.1).

 Urządzenie należy umieścić w stabilnej pozycji (rys.2).
 Zabrania się przeprowadzania konserwacji podczas pracy silnika.
 Urządzenie należy kontrolować codziennie, upewniając się, że wszystkie elementy zabezpieczające i inne 

działają.
 Zabrania się używania urządzenia uszkodzonego, niewłaściwe naprawionego, niewłaściwie 

zmontowanego lub zmodyfi kowanego. Nie wolno usuwać i wyłączać elementów zabezpieczających.
 Z urządzenia można korzystać wyłącznie w dobrze wentylowanych miejscach. Zabrania się użytkowania 

pompy wodnej w środowisku wybuchowym lub łatwopalnym. Zabrania się użytkowania pompy 
w zamkniętych pomieszczeniach lub w pobliżu substancji łatwopalnych.

 Zabrania się stosowania na wale odbiorczym innego wirnika, niż dostarczony przez producenta.
 Po zakończeniu eksploatacji urządzenia nie należy wyrzucać go razem z odpadami komunalnymi, ale 

przekazać producentowi lub oddać do punktu zbiórki w celu ekologicznej likwidacji.
 Urządzenie można przekazywać lub wypożyczać wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie 

doświadczenie, które zapoznały się z jego pracą i prawidłowym użytkowaniem. Osobom takim należy 
przekazać niniejszą instrukcję, aby przed użyciem mogły zapoznać się z prawidłową obsługą pompy 

 Niniejszą instrukcję obsługi należy przechowywać w taki sposób, aby była ona dostępna w razie potrzeby.
 Etykiety ostrzegawcze, umieszczone na urządzenia w celu zwrócenia uwagi obsługi na zagrożenia, należy 

utrzymywać w stanie czytelnym. W razie uszkodzenia należy wymienić etykiety na nowe.
 Zabrania się uruchamiania urządzenia bez wirnika. Może to spowodować poważne uszkodzenie części 
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silnika i utratę gwarancji.
 Zabrania się używania urządzenia w pobliżu urządzeń i instalacji elektrycznych.
 Nie wolno uderzać i wywierać siły na łopatki wirnika; zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym 

wirnikiem.
 Zabrania się używania urządzenia do pompowania substancji łatwopalnych lub powodujących korozję.
 Zabrania się montażu wirnika lub korpusu pompy na innych silnikach lub urządzeniach napędowych.
 Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy żadne nity lub inne elementy połączeniowe nie są 

poluzowane lub zgubione.
 Zabrania się używania pompy do innych celów, niż wskazane przez producenta w niniejszej instrukcji 

obsługi.
 Należy mieć świadomość, że właściciel lub pracownik ponoszą odpowiedzialność za urazy lub zagrożenia 

wobec osób trzecich lub ich mienia.

Wskazówki bezpieczeństwa
Paliwo

 Podczas transportu zbiornik paliwa musi być pusty.
 Paliwo należy przewozić wyłącznie w zatwierdzonych kanistrach.
 Sprawdzaj regularnie korek wlewu paliwa. Musi być dokręcony i nie należy dopuścić do wycieku paliwa.
 Chroń środowisko naturalne: uważaj, aby nie doszło do wycieku paliwa i zanieczyszczenia gleby.
 Uruchamiaj urządzenie w odległości co najmniej 3 metrów od miejsca, w którym uzupełniano paliwo.
 W żadnym przypadku nie dolewaj paliwa w zamkniętych pomieszczeniach. W pomieszczeniu należy 

zapewnić dostateczną wentylację - niebezpieczeństwo wybuchu.
 Nie wdychaj oparów paliwa. Dolewaj paliwo w rękawicach ochronnych.
 Regularnie wymieniaj i czyść odzież ochronną.

 UWAGA! Przy nieprzestrzeganiu instrukcji grozi niebezpieczeństwo poważnych a nawet śmiertelnych
 obrażeń osób!

 Zapoznaj wszystkie osoby pracujące z tym urządzeniem z jego obsługą i instrukcją bezpieczeństwa.
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4. OPIS URZĄDZENIA 

1. Wlotowy otwór ssący 
2. Otwór wylotowy 
3. Zbiornik paliwa 
4. Dźwignia gazu 
5. Wyłącznik
6. Dźwignia ssania  
7. Uchwyt rozrusznika 
8. Pompka wtrysku paliwa

Zawartość opakowania:
Smok ssawny, 2x złączka węża 1,25 cala, 1x złączka 
węża 1 cal, smok ssawny, 4x opaska węża, zbiornik 
do mieszania paliwa, zestaw narzędzi

Opis urządzenia
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5. PRZED URUCHOMIENIEM
Wskazówki dotyczące użycia 

 Benzynowe pompy ogrodowe są przeznaczone wyłącznie do pompowania wody i neutralnych cieczy, 
których temperatura odpowiada temperaturze otoczenia.

 ZABRANIA SIĘ UŻYWANIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOLETNIE.

 UWAGA! Stale kontroluj miejsce pracy; w żadnym przypadku nie kieruj strumienia cieczy w stronę osób 
i zwierząt. W razie zbliżania się osoby lub zwierzęcia natychmiast wyłącz silnik.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI NA STANOWISKU PRACY!
 Nie pracuj w pobliżu przewodów elektrycznych i budynków.
 Pracuj wyłącznie wtedy, gdy warunki oświetleniowe są wystarczające, aby zapewnić właściwą widoczność.
 Zachowaj szczególną ostrożność przy użyciu środków ochrony indywidualnej, ponieważ niektóre z nich 

mogą ograniczyć zdolność słyszenia dźwięków ostrzegawczych (alarmy, sygnały, ostrzeżenia itd.).
 Zachowaj szczególną ostrożność podczas prac na zboczach i w niejednorodnym terenie.

NIEDOPUSZCZALNE UŻYCIE 
Pompowanie następujących substancji jest CAŁKOWICIE ZABRONIONE:

 Lakiery wszelkiego rodzaju i typu
 Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki wszelkiego rodzaju i typu
 Paliwa lub smary wszelkiego rodzaju i typu
 Ciekły propan lub gazy wszelkiego rodzaju i typu
 Ciecze łatwopalne wszelkiego rodzaju i typu
 Płyny przeznaczone do spożycia przez zwierzęta i ludzi
 Ciecze zawierające stałe granulki lub cząstki
 Mieszaniny kilku środków chemicznych, które nie łączą się ze sobą 
 Ciecze o temperaturze powyżej 40°C
 Wszystkie produkty, które nie odpowiadają określonemu przeznaczeniu urządzenia.
 Ciecze, zawierające preparaty przeciwko pasożytom, herbicydy i pestycydy.

 UWAGA:  Benzynowe pompy ogrodowe nie są przeznaczone do gaszenia pożarów. Zabrania się 
pompowania cieczy do zbiorników, które mogłyby eksplodować w wyniku nadmiernego ciśnienia.

ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS PRACY Z PALIWEM
 Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub oparzeń należy zachować ostrożność podczas pracy z paliwem. Jest 

bardzo łatwopalne.
 Paliwo można mieszać i przechowywać wyłącznie w zbiorniku przyjętym dla danego typu paliwa.
 Paliwo należy mieszać na zewnątrz budynków, gdzie nie ma zagrożenia powstania iskry lub ognia.
 Przed dolaniem paliwa połóż urządzenie na ziemi, wyłącz silnik i poczekaj, aż wystygnie.
 Korek wlewu paliwa odkręcaj powoli, aby zmniejszyć ciśnienie w zbiorniku i zapobiec wyciekowi paliwa.
 Po dolaniu dobrze dokręć korek wlewu paliwa. Drgania mogą spowodować poluzowanie korka i wyciek 

paliwa.
 W przypadku rozlania paliwa należy je dokładnie wytrzeć. Przed uruchomieniem silnika należy odejść na 

odległość co najmniej 3 metrów od miejsca, w którym dolewano paliwo.
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 Zabrania się spalania rozlanego paliwa.
 Paliwo należy przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
 Zabrania się przechowywania paliwa w miejscach, w których znajdują się suche liście, słoma, papier itd.
 Silnik i paliwo należy przechowywać w miejscach, w których nie występuje zagrożenie kontaktu oparów 

paliwa z iskrami, otwartym płomieniem, ogrzewaczami wody, kotłami grzewczymi, silnikami elektrycznymi, 
wyłącznikami, kuchenkami, piekarnikami itd.

 Zabrania się odkręcania korka wlewu paliwa podczas pracy silnika.
 Zabrania się używania paliwa do czyszczenia.
 Należy zwracać uwagę, aby paliwo nie rozlało się na elementy odzieży.
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6. PRZYGOTOWANIE MIESZANKI PALIWOWEJ 
 UWAGA!

 Nigdy nie dolewaj paliwa do zbiornika w zamkniętym, niewentylowanym pomieszczeniu.
 Nie dolewaj paliwa w pobliżu otwartego ognia lub źródła iskrzenia.
 Nie przepełniaj zbiornika. Przed uruchomieniem silnika wytrzyj wszystkie resztki rozlanego paliwa.
 Jeżeli silnik jest gorący, NIE DOLEWAJ PALIWA.

 W tym rodzaju silnika dwusuwowego stosowana jest mieszanka benzyny bezołowiowej i oleju do silników 
dwusuwowych w stosunku 25 : 1.

 UWAGA! Mieszanka paliwowa przygotowana z użyciem innych proporcji niż 25 : 1 może spowodować 
uszkodzenie silnika. Upewnij się, czy mieszanka została przygotowana prawidłowo.

 Do przygotowania mieszanki benzyny z olejem silnikowym do silników dwusuwowych stosuj wyłącznie 
benzynę, która nie zawiera ETANOLU ani METANOLU (rodzaje alkoholu). 

 Stosuj wysokiej jakości benzynę o liczbie oktanowej 95 lub wyższej. Dzięki temu zapobiegniesz 
ewentualnemu uszkodzeniu systemu paliwowego i innych części silnika.
W celu przygotowania mieszanki paliwa zalecamy skorzystać ze skalibrowanego pojemnika znajdującego 
się w zestawie podkaszarki. NIE MIESZAJ BENZYNY Z OLEJEM BEZPOŚREDNIO W ZBIORNIKU PALIWA.

Przechowywanie paliwa
Paliwo należy przechowywać wyłącznie w czystym, bezpiecznym i zatwierdzonym kanistrze. Zapoznaj się 
z lokalnymi przepisami dotyczącymi typów kanistrów z paliwem oraz zasad ich umieszczania i przestrzegaj ich.

 WAŻNE
Paliwo do silników dwusuwowych może ulec separacji. Przed każdym użyciem należy dokładnie wstrząsnąć 
kanistrem z paliwem.
Przechowywane paliwo starzeje się. Nie mieszaj większej ilości paliwa niż zużyjesz w ciągu jednego miesiąca.
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7. PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA – MONTAŻ
 Upewnij się, że połączenia są szczelne, dokręcając łączone miejsca do poru.
 Podłącz do pompy wąż ssący i tłoczący. Do przymocowania węży na przyłączach użyj opasek 

zaciskowych.

 UWAGA: Nie wymieniaj oryginalnych przyłączy (element wyposażenia) na inne z innego materiału, aby nie 
uszkodzić korpusu pompy. 

Wąż ssący
 Musi być mocny i zabezpieczony przed 

odkształceniem (np. wzmocnieniem spiralnym) 
 Musi być wyposażony w smoka ssawnego 

z zaworem zwrotnym. Smok musi być dobrze 
zabezpieczony opaską zaciskową (Rys. 4). 
To zapobiegnie zapowietrzeniu węża lub 
przedostaniu się ciał obcych do wirnika pompy. Rys. 4

Napełnianie
 Umieść pompę jak najbliżej wody.
 Zmontuj ją zgodnie z instrukcją (Rys. 5).
 Napełnij pompę wodą do pełna przez korek zalewowy (Rys. 6, punkt 1).

Rys. 5

 UWAGA: Jeżeli pompa nie pompuje od razu, lub po upływie 4 
minut, przyczyną jest prawdopodobnie niepełne zalanie węża 
ssącego lub zasysanie powietrza. Sprawdź wszystkie uszczelki 
i zaciski przyłączy. Ponownie napełnij pompę przez korek zalewowy 
(Rys.6, punkt 1). Wartość przepływu (regulowana od min. do maks.) 
ustawia się regulując przepustnicę gaźnika (Rys. 6, punkt 2).

 UWAGA! Zabrania się uruchamiania pompy bez wody. 
Mogłoby to spowodować poważne uszkodzenie części silnika 
i natychmiastową utratę gwarancji.

 UWAGA! Nie wolno przekraczać maksymalnej głębokość ssania 
7 m.

Rys. 6
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8. URUCHOMIENIE POMPY 
PROCEDURA URUCHAMIANIA I ZATRZYMYWANIA SILNIKA

Uruchamianie zimnego silnika 
1. Ustaw dźwignię przepustnicy (rys. 7, punkt 1) 

w ok. połowie jej wartości. 
2. Wciskaj pompkę wtrysku paliwa 

(3 do 5 razy) do momentu przedostania się 
paliwa do gaźnika. (Rys. 7, punkt 5)

3. Przełącz dźwignię ssania w górę na pozycję 
„OFF“ (= odcięty dopływ powietrza, tzn. włączone 
ssanie). (Rys. 7, punkt 3)

4. Lewą ręką przytrzymaj pompę przy ziemi, 
a prawą ciągnij za linkę rozrusznika (Rys. 7, 
punkt 4), dopóki nie nastąpi obrót silnika (silnik 
będzie się starał uruchomić).

5.  W tym momencie wciśnij dźwignię ssania na dół 
na pozycję „ON“ (= otwarty dopływ powietrza, 
tzn. ssanie jest wyłączone) i poprzez kilkakrotne 
pociągnięcie na linkę rozrusznika uruchom silnik. 

Rys. 7

 UWAGA! Zbyt długi czas obrotów silnika przy jednoczesnym umieszczeniu dźwigni ssania w pozycji OFF 
spowoduje zalanie silnika i problemy z jego uruchomieniem.

6. Przed rozpoczęciem pracy rozgrzewaj silnik przez kilka minut do temperatury roboczej.

Uruchamianie rozgrzanego silnika
1. Ustaw dźwignię przepustnicy (rys. 7, punkt 1) w ok. połowie jej wartości.
2. Ciągnij za rękojeść linki rozrusznika, dopóki nie dojdzie do uruchomienia silnika. NIE UŻYWAJ SSANIA! 

 UWAGA! Jeśli doszło do całkowitego zużycia paliwa ze zbiornika, w celu dolania paliwa powtórz kroki 
opisane w części URUCHAMIANIE ZIMNEGO SILNIKA.

Regulacja obrotów – regulacja mocy pompy
 Obroty silnika, a tym samym moc pompy reguluje się przy pomocy dźwigni przepustnicy (Rys. 7, punkt 1).

Zatrzymanie silnika
 Aby zatrzymać silnik, wciśnij przycisk STOP (Rys. 7, punkt 2).

 UWAGA! 
Gazy spalinowe silnika zawierają substancje chemiczne szkodliwe dla zdrowia. Nigdy nie wdychaj tych gazów. 
Zawsze uruchamiaj pompę na zewnątrz budynku. 

Uruchomienie pompy
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9. KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE
Konserwacja urządzenia

 Przed każdym użyciem:
– Sprawdź, czy wszystkie śruby i nakrętki są dokręcone.
– Sprawdź, czy paliwo nie wycieka ze zbiornika.

 Po każdych 20 godzinach pracy. (W tym celu zalecamy skontaktowanie się z autoryzowanym serwisem.):
– Wyczyść fi ltr powietrza.
– Wyczyść fi ltr paliwa.

 Po każdych 50 godzinach pracy. (W tym celu zalecamy skontaktowanie się z autoryzowanym serwisem.):
– Wyczyść świecę zapłonową i ustaw odstęp pomiędzy elektrodami na odległość 0,6–0,7 mm.
– Usuń osady z rury wydechowej i tłumika rury.

 Sprawdź montaż po wykonaniu konserwacji i skontroluj dokręcenie wszystkich śrub i nakrętek.

Serwis
 Jeśli po nabyciu produktu stwierdzisz w nim jakąkolwiek wadę, skontaktuj się z działem serwisowym. 

Podczas korzystania z produktu postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w dołączonej instrukcji użycia.
 Reklamacja nie zostanie uwzględniona, jeżeli użytkownik dokonał przeróbki produktu lub nie postępował 

zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie dotyczy
 Naturalnego zużycia elementów funkcjonalnych maszyny wynikającego z jej eksploatacji
 Prac serwisowych związanych ze standardową konserwacją maszyny (np. czyszczenia, smarowania, 

regulacji itp.)
 Wad spowodowanych przez okoliczności zewnętrzne (np. warunki klimatyczne, zapylenie, nieprawidłowy 

sposób użycia itp.)
 Uszkodzeń mechanicznych będących następstwem upadku maszyny, zderzenia, uderzenia itp.
 Szkód powstałych na skutek niefachowej obsługi, przeciążenia, użycia niewłaściwych części, 

nieodpowiednich narzędzi itp. W przypadku reklamowanych wyrobów, które podczas transportu nie były 
należycie zabezpieczone przeciw uszkodzeniom mechanicznym ryzyko powstania ewentualnej szkody 
ponosi wyłącznie właściciel.

Przechowywanie

 UWAGA! Jeśli nie zamierzasz używać maszyny przez dłuższy czas, przechowuj ją zgodnie z zaleceniami 
podanymi poniżej. Dzięki temu przedłużysz żywotność urządzenia.

 Wylej całość paliwa ze zbiornika paliwa i gaźnika. Zamknij ssanie i pociągnij 3 do 5 razy za rozrusznik.
 Odkręć świecę zapłonową i nalej do otworu niewielką ilość oleju silnikowego. Delikatnie pociągnij 

2 do 3 razy za rozrusznik.
 Wytrzyj zewnętrzne powierzchnie czystą ściereczką. Przechowuj maszynę w czystym i suchym miejscu.

Konserwacja i przechowywanie
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10. CO ZROBIĆ, JEŻELI...
Silnik się nie uruchamia. Możliwa przyczyna Usuwanie usterki

1. Sprawdź paliwo. W gaźniku lub w zbiorniku nie ma 
paliwa.

Dolej paliwo.

Paliwo zawiera wodę.

Nieprawidłowe proporcje mieszanki 
paliwowej.

Opróżnij zbiornik paliwa i gaźnik. 
Dolej nowe paliwo do zbiornika.

2. Wymień i sprawdź świecę 
zapłonową.

Świeca jest wadliwa lub 
zanieczyszczona.

Wymień świecę zapłonową

Nieprawidłowy odstęp pomiędzy 
elektrodami.

Świeca zapłonowa jest wilgotna, 
zabrudzona benzyną (zalany silnik).

Wysuń i zamontuj z powrotem świecę 
zapłonową.

3. Oddaj silnik do 
wykwalifi kowanego 
serwisu lub sprzedawcy.

Zapchany fi ltr paliwa, usterka 
gaźnika, usterka zapłonu, zapchane 
zawory itp.

Wymień lub napraw wadliwe części.

Silnik działa w stopniu 
niewystarczającym. Przyczyna usterki Poprawa

1. Sprawdź
fi ltr powietrzny.

Zanieczyszczony fi ltr powietrza. Wyczyść go lub wymień wkład fi ltru 
powietrza.

2. Sprawdź paliwo. Paliwo zawiera wodę. Opróżnij zbiornik paliwa i gaźnik. 
Dolej nowe paliwo do zbiornika.Nieprawidłowe proporcje mieszanki 

paliwowej.

3. Sprawdź ustawienia 
ssania i gazu.

Ssanie nie było otwarte do końca. Wyreguluj ustawienia.

Nieprawidłowo wyregulowana linka 
gazu.

4. Oddaj silnik do 
wykwalifi kowanego 
serwisu lub sprzedawcy.

Zapchany fi ltr paliwa, usterka 
gaźnika, usterka zapłonu, zapchane 
zawory itp.

Wymień lub napraw wadliwe części.
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Po uruchomieniu silnika 
dochodzi natychmiast do 
jego wyłączenia.

Możliwa przyczyna Usuwanie usterki

1. Sprawdź paliwo. Brak paliwa. Dolej paliwo.

Paliwo zawiera wodę. Opróżnij zbiornik paliwa i gaźnik. 
Dolej nowe paliwo do zbiornika.Nieprawidłowe proporcje mieszanki 

paliwowej.

2. Wymień i sprawdź świecę 
zapłonową.

Świeca jest wadliwa lub 
zanieczyszczona.

Wymień świecę zapłonową.

Nieprawidłowy odstęp pomiędzy 
elektrodami.

3. Sprawdź
fi ltr powietrzny.

Zanieczyszczony fi ltr powietrza. 
Zapchany fi ltr powietrzny.

Wyczyść go lub wymień wkład fi ltru 
powietrza.

4. Oddaj silnik do 
wykwalifi kowanego 
serwisu lub sprzedawcy.

Zapchany zawór odpowietrzający. Wymień lub napraw wadliwe części.

Zapchany fi ltr paliwa, usterka 
gaźnika, usterka zapłonu, zapchane 
zawory itp.
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11. 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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12. DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DECLARATION OF CONFORMITY

Product / brand: Gasoline Powered Water Pump / FIELDMANN

Type / model: FVC 6010 B as factory model WP5202
                                         52 cm3/ 1,45kW/ 7500 min-1/ max.head 30m/ max.flow 20m3/h

LpA 93,3dB(A), LwA 112dB(A)

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

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union 
harmonisation legislation:

Directive MD 2006/42/EC
Directive EMC 2014/30/EU
Directive Noise 2000/14/EC
Directive Emission 2016/1628/EU
Directive RoHS 2011/65/EU

The relevant harmonised standards and the other technical specifications:

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

Place of issuance:     Prague                                      Name:  Ing. Zdeněk Pech
                  Chairman of the Board

Date of issuance:     7. 5. 2019                                    Signature:
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13. DANE TECHNICZNE
Model ......................................................................................................................................................................................... FVC 6010 B
Pojemność walca ........................................................................................................................................................................ 51,7 cm3

Maksymalna moc silnika ........................................................................................................................................................... 1,45 kW
Typ silnika ......................................................................................................................................................................................... IE44F-5
Zalecane maksymalne obroty jałowe ........................................................................................................................7000 obr./min
Świeca zapłonowa .........................................................................................................................................................................L6 (LD)
Pojemność zbiornika paliwa ...........................................................................................................................................................1,25 l
Proporcje mieszanki paliwowej (olej do silników 2-suwowych/Natural 95) .................................................................. 1:25
Ciężar .................................................................................................................................................................................................... 6,6 kg
Maksymalna wysokość tłoczenia ................................................................................................................................................. 30 m
Maksymalna głębokość ssania ........................................................................................................................................................7 m
Maksymalna wydajność ..................................................................................................................................................................20m3

Wlotowa złączka węża ................................................................................................................................................................1,25 cal
Wylotowa złączka węża ..............................................................................................................................................................1,25 cal
Poziom mocy akustycznej, gwarantowany LWA ............................................................................................................112 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego, maksymalny LPAav ................................................................................................93,3 dB(A)
Poziom drgań ..............................................................................................................................................................................5,12 m/s²
Odchylenie..................................................................................................................................................................................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










