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Akumulatorowa kosiarka żyłkowa do trawy
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Dziękujemy za zakup żyłkowej kosiarki ogrodowej do trawy. Zanim zaczniesz ją używać,
uważnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją i zachowaj ją do wglądu w przyszłości.
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Ogólne zasady bezpieczeństwa

1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Ostrożnie rozpakuj produkt, zwracając przy tym uwagę, aby nie wyrzucić żadnej części materiału
opakowaniowego, zanim nie znajdziesz wszystkich części produktu.
Przechowuj kosiarkę w suchym miejscu z dala od dzieci.
Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i wskazówki. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i wskazówek może
spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar lub ciężkie obrażenia.
Opakowanie
Produkt został umieszczony w opakowaniu chroniącym go przed uszkodzeniem podczas transportu.
Opakowanie to jest surowcem i dlatego podlega recyklingowi.
Instrukcja obsługi
Zanim rozpoczniesz pracę kosiarką ogrodową, 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, dokument kasowy i kartę
gwarancyjną.
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 użycia kosiarki.
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. SYMBOLE
Zanim zaczniesz używać urządzenie,
przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.
Chroń narzędzie przed działaniem wilgoci
i nigdy nie zostawiaj go na deszczu!
Używaj środków ochrony wzroku
Używaj środków ochrony słuchu
Zachowaj bezpieczną odległość od innych
osób!
UWAGA! Podczas pracy z tym narzędziem
uważaj, aby w pobliżu nie znajdowały się
żadne inne osoby (bezpieczna odległość: 5 m).
To dotyczy przede wszystkim dzieci i zwierząt.
W przypadku nieprzestrzegania zaleceń istnieje
ryzyko obrażeń.
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Niebezpieczeństwo obrażeń!
Uważaj na odrzucane przedmioty.
Nie dopuść do dostępu nieupoważnionych
osób.

dB

Gwarantowany poziom mocy akustycznej
Lwa 86 dB (A)
Nie wrzucać do ognia

Nie dopuszczać do kontaktu z deszczem i wodą
Akumulator można przechowywać i ładować
w temperaturze w zakresie 10°C do 50°C.
Akumulator ładuj wyłącznie w pomieszczeniach.
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3. OPIS NARZĘDZIA I JEGO CZĘŚCI
Opis narzędzia (por. rys. 1)
1. Uchwyt przedni
2. Zacisk zabezpieczający
3. Regulowany pionowy odcinek
4. Drut stalowy
5. Obręczowy ochronnik roślin

AKUMULATOROWA KOSIARKA ŻYŁKOWA DO TRAWY

6.
7.
8.
9.
10.

Włącznik
Kółko prowadzące
Zestaw akumulatorowy (w zestawie)
Mechanizm do regulacji kąta rękojeści
Ładowarka do akumulatora (w zestawie)
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Wskazówki dotyczące obsługi

4. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA
Obsługa
Ten produkt nie jest przeznaczony dla dzieci ani dla osób o obniżonych zdolnościach ﬁzycznych, mentalnych
lub zmysłowych, ani dla osób o ograniczonym doświadczeniu i umiejętnościach, nad którymi nie jest
sprawowany nadzór lub którym nie zostały udzielone instrukcje dotyczące używania tego produktu przez
osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Z kosiarki ogrodowej nie należy korzystać, jeśli w bezpośrednim otoczeniu znajdują się osoby postronne,
dzieci lub puszczone wolno zwierzęta domowe.
Jeżeli zamierzasz korzystać z wyrobu w pobliżu dzieci, zachowaj szczególną ostrożność. Wyrób należy
zawsze umieszczać z dala od dzieci. Dzieci powinny być pod nadzorem zapewniającym, że nie będą się
bawić wyrobem.
Nigdy nie dopuść, aby przy tym urządzeniu pracowały dzieci ani osoby nieznające niniejszej instrukcji
obsługi.
Lokalne przepisy mogą określać minimalny wiek użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za szkody
spowodowane osobom trzecim w obszarze roboczym kosiarki w następstwie jej użytkowania.
Nie używaj maszyny pod wpływem zmęczenia, alkoholu ani środków odurzających.
Cel użycia
Kosiarka żyłkowa jest przeznaczona wyłącznie do koszenia trawy. Wyrobu nie należy używać do innych celów
niż te, do których jest przeznaczony. Kosiarka jest przeznaczona do użycia w prywatnych ogrodach. Ładowarka
jest przeznaczona do ładowania akumulatorów dostarczanych do tego urządzenia. Nie używaj do ładowania
innych akumulatorów.
Używaj właściwego typu narzędzi
W niniejszej instrukcji obsługi został opisany określony sposób użycia narzędzia. Nie obciążaj nadmiernie
małych narzędzi lub akcesoriów podczas prac, do których przeznaczone jest wydajne narzędzie.
Urządzenie będzie pracować lepiej i bezpieczniej przy pracy, do której jest przeznaczone. Przy użyciu
jakichkolwiek akcesoriów lub dodatków lub przy wykonywaniu jakiejkolwiek pracy, która nie jest zalecana
w niniejszej instrukcji, grozi ryzyko zranienia osób. Nie obciążaj nadmiernie urządzenia.
Nie dopuść do przypadkowego uruchomienia urządzenia. Nie przenoś urządzenia, mając palec położony
na głównym włączniku.
Nigdy nie pociągaj za kabel podczas wyjmowania wtyczki kabla z gniazdka. Nie kładź kabla na
zatłuszczonych i gorących powierzchniach i dbaj o to, aby nie zwisał przez ostre krawędzie.
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5. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
UWAGA! Zanim rozpoczniesz pracę z akumulatorową ogrodową kosiarką żyłkową,
przeczytaj następujące zasady bezpieczeństwa i wskazówki dotyczące użytkowania.
Zapoznaj się z elementami sterowania i prawidłowym użyciem urządzenia. Instrukcję
należy starannie zachować do wglądu.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa dla kosiarki żyłkowej
Noś okulary ochronne przeznaczone do pracy z maszyną.
Noś rękawice ochronne przeznaczone do pracy z maszyną.
Nie narażaj maszyny na działanie deszczu ani wilgoci.
Zapoznaj się z obsługą i prawidłową eksploatacją tej kosiarki.
Nie pozwól dzieciom, aby obsługiwały kosiarkę. Wszystkie osoby pracujące z kosiarką muszą być rzetelnie
zaznajomione z instrukcją obsługi.
Zadbaj, aby osoby postronne (zwłaszcza dzieci) i zwierzęta znajdowały się z dala od kosiarki; koszona
trawa może zawierać kamienie lub gruz. Zatrzymaj kosiarkę, jeśli w pobliżu znajdują się dzieci, dorośli lub
zwierzęta.
Utrzymuj osoby postronne (w szczególności dzieci) oraz zwierzęta w odległości min. 6 m od powierzchni
roboczej;
Pracuj tylko przy wystarczającym oświetleniu
Przed każdym użyciem, ewentualnie po traﬁeniu skontroluj ślady uszkodzeń, w razie potrzeby napraw.
Nie używaj kosiarki żyłkowej, jeśli nie jest zagwarantowane jej bezpieczeństwo lub jeśli jest uszkodzona.
Regularnie przed każdym użyciem kontroluj stan kosiarki (zwłaszcza dokręcenie wszystkich śrub i nakrętek,
założenie osłony zabezpieczającej). Jeśli stan kosiarki jest niezadawalający, jest ona niebezpieczna dla
użytkownika.
Podczas koszenia zawsze musi być założona osłona zabezpieczająca.
Nie używaj kosiarki, jeśli osłona jest uszkodzona.
Przed uruchomieniem kosiarki upewnij się, że nylonowa żyłka nie dotyka ziemi, kamieni lub innych
przedmiotów.
Trzymaj ręce i nogi w wystarczającej odległości od obracającej się żyłki, zwłaszcza podczas uruchamiania
silnika.
Chroń się przed zranieniami, które może spowodować rotująca żyłka, która obraca się jeszcze przez chwilę
po wyłączeniu maszyny. Po przedłużeniu struny zawsze odstawiaj kosiarkę w pierwotnej pozycji roboczej.
Do koszenia nie używaj metalowych części koszących.
Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
Odłącz akumulator przed konserwacją, czyszczeniem lub jeśli nie używasz kosiarki.
Zawsze zapewnij, aby otwory wentylacyjne były czyste.
Nie dopuść do przypadkowego uruchomienia kosiarki. Nigdy nie przenoś kosiarki z palcem na włączniku.
Obsługując kosiarkę, zapewnij stabilną i bezpieczną pozycję.
Przed uruchomieniem kosiarki skontroluj powierzchnię roboczą i usuń druty, kamienie, zanieczyszczenia itp.
Nie koś w kierunku twardych przedmiotów. Mogłoby dojść do obrażeń osób lub uszkodzenia kosiarki.
UWAGA! Części koszące obracają się także po wyłączeniu kosiarki.
AKUMULATOROWA KOSIARKA ŻYŁKOWA DO TRAWY
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Nie próbuj zatrzymywać żyłki (nylonu) ręką! Odczekaj do samoistnego zatrzymania się żyłki.
Nie używaj kosiarki do koszenia trawy, która nie jest w kontakcie z ziemią, na przykład nie koś trawy, która
rośnie z kamieni, na murach itp.
Nie wchodź na chodnik, ścieżki żwirowe itp., jeśli żyłka jest wciąż w ruchu.
Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące akumulatorów i ładowarki
Akumulatory
Nigdy nie otwieraj akumulatora.
Nie narażaj akumulatora na działanie wody.
Nie wrzucaj akumulatora do ognia, grozi niebezpieczeństwo wybuchu!
Nie przechowuj w pomieszczeniach, w których temperatura może przekroczyć 40°C.
Nie zostawiaj akumulatora w ładowarce po zakończeniu ładowania. W przeciwnym razie z akumulatora
może wyciec elektrolit.
Ładuj tylko w temperaturze pokojowej.
Używaj tylko oryginalnej ładowarki dostarczanej w zestawie.
Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że akumulator jest suchy i czysty.
Używaj wyłącznie typów akumulatorów zalecanych przez producenta.
Nie wrzucaj akumulatorów do odpadów zmieszanych, ale oddaj w miejsca gwarantujące recykling.
W ekstremalnych warunkach grozi wyciek elektrolitu z akumulatora. Jeśli dojdzie do wycieku elektrolitu,
postępuj w poniższy sposób:
- Dokładnie wytrzyj elektrolit suchą ścierką. Unikaj kontaktu ze skórą.
- Jeśli dojdzie do kontaktu ze skórą lub oczami, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.
Akumulator zawiera 25-30% roztwór wodorotlenku potasu, który może być szkodliwy. W razie jego
kontaktu ze skórą, należy natychmiast umyć skórę dużą ilością wody. Neutralizuj łagodnym kwasem, jak
np. sok cytrynowy lub ocet. W razie kontaktu z oczami, wypłucz je dokładnie wodą (co najmniej 10 minut)
i skontaktuj się z lekarzem.
UWAGA: Baterie są typu Li-Ion. Nie wrzucaj akumulatora do odpadu zmieszanego, ognia lub wody.
Akumulatory należy utylizować w ekologiczny sposób.
Ładowarka
Nigdy nie zmieniaj dopływu energii, grozi niebezpieczeństwo obrażeń!
Ładowarki używaj wyłącznie do ładowania oryginalnego akumulatora dostarczonego z wyrobem.
Przy ładowaniu innego typu akumulatora grozi niebezpieczeństwo nagłego zapalenia, poważnego
zranienia osób lub uszkodzenia majątku.
Można ładować tylko dwa akumulatory pod rząd, w przeciwnym razie grozi przegrzanie ładowarki. Przed
kolejnym ładowaniem pozostaw ładowarkę do wystygnięcia.
Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę z gniazdka elektrycznego i wyjmij akumulator z ładowarki.
Nie pozostawiaj akumulatora w ładowarce.
Nie przenoś ładowarki za kabel ani wtyczkę. Nie odłączaj z gniazdka elektrycznego przez pociągnięcie za
kabel, lecz za wtyczkę. Chroń ładowarkę przed działaniem gorąca i ostrych przedmiotów.
Nigdy nie ładuj baterii, które nie są przeznaczone do ładowania.
Jeśli urządzenie jest uszkodzone, nie używaj go.
Nie narażaj ładowarki na działanie wody ani deszczu, nie używaj w wilgotnym środowisku.
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Nie otwieraj ładowarki.
Nie demontuj ładowarki.
Nie używaj ładowarki na zewnątrz, jest ona przeznaczona wyłącznie do wykorzystania w pomieszczeniach

6. SPOSÓB UŻYCIA
Czas pracy
Sprawdź obowiązujące w swoim kraju przepisy o ograniczeniu hałasu.
Niebezpieczeństwo spięcia!
W celu likwidacji, transportu lub przechowywania zapakuj akumulator w plastikowy worek lub karton,
ewentualnie zaizoluj jego złącza przy pomocy taśmy.
Nie otwieraj akumulatora.
Ładowanie
UWAGA! Przed pierwszym użyciem akumulator musi być ładowany przez około 2 godziny.
Używaj tylko oryginalnej ładowarki Bestcharger (numer identyﬁkacyjny 7420 069)!
Z ładowarki należy korzystać wyłącznie w suchym pomieszczeniu!
1. Wyjmij akumulator z kosiarki żyłkowej do trawy D.
2. Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej E (3).
3. Wsuń akumulator do zasilacza E (4).
Instrukcje obchodzenia się ładowarką
Świeci czerwona lampka LED (5): Akumulator się ładuje.
Świeci zielona lampka LED (5): Ładowanie zostało zakończone.
Mruga czerwona lampka LED (5): Błąd
Samowolne rozładowanie akumulatora!
Gdy akumulator będzie w pełni naładowany, wyjmij go z ładowarki.
Zalecenia ogólne
Zalecenia dotyczące akumulatora. W celu zachowania długiej żywotności akumulatora, podczas jego używania
przestrzegaj poniższych zaleceń.
Przy niskim napięciu akumulatora kosiarka żyłkowa do trawy automatycznie się wyłącza. Przed ponownym
użyciem narzędzia należy naładować akumulator.
Litowo-jonowy zawsze ładuj przed jakimkolwiek dłuższym okresem bezczynności, tj. przed odstawieniem po
sezonie jesiennym.
Ładowanie całkowicie rozładowanego akumulator trwa 3 godziny.
Akumulator litowo-jonowy można ładować przy dowolnym poziomie naładowania i ładowanie można
przerwać w dowolnej chwili, nie uszkadzając akumulatora (tj. akumulator nie ma tzw. efektu pamięci).
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Ustawienia
Kosiarka żyłkowa do trawy jest wyposażona w funkcję regulacji kąta roboczego w czterech pozycjach. W ten
sposób umożliwione zostaje koszenie również w trudno dostępnych obszarach ogrodu. Podczas ustawiania
idealnej pozycji postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami.
UWAGA: Głowica tnąca powinna być podczas koszenia przechylona lekko do przodu.
Kąt roboczy
Swobodne koszenie – kąt pracy 1 i 2 A
Podczas wolnego koszenia należy kosiarką wykonywać półokrągłe ruchy przed swym ciałem.
Ustaw kąt roboczy G.
Koszenie pod krzewami / na zboczach – kąt roboczy 3B
Ustaw kąt roboczy G.
Funkcja koszenia krawędzi (poziome koszenie) – kąt roboczy 4 C
Funkcja koszenia krawędzi umożliwia precyzyjne i wygodne koszenie wzdłuż krawędzi trawnika.
1. Obróć głowicę o 90° H.
2. Ustaw kąt roboczy G.
Obręczowy ochronnik roślin
Obręczowy ochronnik roślin chroni krzewy, drzewa i inne rośliny L (1). Podczas koszenia obręczowy ochronnik
roślin musi znajdować się w zaprezentowanej pozycji L (2).
Drążek teleskopowy i rękojeść
Kosiarkę żyłkową można ustawiać w zależności od wzrostu ciała przy pomocy drążka teleskopowego i rękojeści
J, K.
Wyłącznik F (2)
Ustawianie długości żyłki L (3)
Jeśli żyłka jest za krótka lub jeśli rozpoczynasz pracę z narzędziem, wciśnij przycisk na szpuli, mocno uchwyć
żyłkę i wyciągnij ją na potrzebną odległość. Podczas następnego uruchomienia narzędzia żyłka zostanie
automatycznie przycięta na odpowiednią długość.
Zalecenia dotyczące koszenia
Wysoką trawę koś powoli, stopniowo.
Żywotność kosiarki żyłkowej możesz przedłużyć, jeśli przed każdym użyciem i po każdym użyciu usuniesz
resztki trawy z otworów wentylacyjnych i ze spodu kosiarki.
Aby umożliwić wykorzystanie pełnej mocy akumulatora, nie należy niepotrzebnie włączać i wyłączać
kosiarki.
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7. KONSERWACJA
Wymiana cewki z żyłką
UWAGA! Kosiarka żyłkowa obraca się jeszcze po wyłączeniu! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy
kosiarce zawsze wyjmij akumulator!
1. Wciśnij boczne strony osłony szpuli we wskazanych miejscach, a następnie zdejmij tę osłonę razem ze
szpulą (rysunki M+N+O). Upewnij się, że nie zgubiła się sprężyna.
2. Wyjmij pustą szpulę.
3. Przeciągnij końce struny, która jest nawinięta na nowej szpuli, przez oczka w osłonie szpuli (rys. P)
4. Włóż osłonę szpuli wraz ze szpulą do uchwytu szpuli.
5. Po ponownym uruchomieniu głowicy tnącej żyłka zostanie przycięta na właściwą długość.
UWAGA! Podczas włączania kosiarki dochodzi do przycięcia żyłki na długość roboczą. Narzędzie włączaj
tylko wtedy, gdy znajduje się w pozycji roboczej.
Usterki i ich usuwanie
Problem

Włącznik sterowany
przez przechylenie nie
działa.

Żyłka zbyt często się
rwie

Przyczyna

Działania naprawcze

Szpula jest pusta.

Zainstaluj nową szpulę.

Zanieczyszczenia i odłamki
Wyczyść części szczotką.
w mechanizmie napędowym szpuli.
Żyłka jest przerwana i utknęła
wewnątrz szpuli.

Wyjmij szpulę, skontroluj szczelność zwinięcia
żyłki i zwyczajnie umieść szpulę z powrotem.

Żyłka jest „zapieczona” lub
przywarła do szpuli w skutek
zgromadzonego ciepła.

Wyjmij fragment żyłki zmieniony przez
ciepło, skontroluj szczelność zwinięcia żyłki
i zwyczajnie umieść szpulę z powrotem.

Szpula jest za sucha lub krucha.

Włóż szpulę na około 24 godziny do naczynia
z wodą. Następnie pozostaw do wysuszenia
i zamontuj z powrotem.

Żyłka jest w kontakcie z słupkami
płotu, drzewami itp.

Używaj osłony do ochrony roślin.

W razie wątpliwości zwróć się do odpowiedniego serwisu.
UWAGA! Przed rozpoczęciem kontroli, czyszczenia lub wymiany żyłki zawsze wyłączaj kosiarkę i odłączaj
od niej akumulator.
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Dane techniczne

8. DANE TECHNICZNE
Typ ............................................................................................ Ogrodowa kosiarka żyłkowa do trawy zasilana z akumulatora
Napięcie znamionowe ................................................................................................................................................. 20 V, prąd stały
Typ akumulatora..................................................................................................................................................................................Li-Ion
Pojemność akumulatora ...........................................................................................................................................................1500 Ah
Czas ładowania ...............................................................................................................................................................około 4 godzin
Liczba obrotów ................................................................................................................................................................8500 obr./min.
Zakres pracy podczas koszenia .............................................................................................................................................250 mm
Wejściowe napięcie zasilające .................................................................................................................................... 230 V / 50 Hz
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9. UTYLIZACJA
Narzędzie, akumulator, akcesoria i opakowania należy poddać sortowaniu, aby zapewnić ich
ekologiczną utylizację.
Nie wyrzucaj narzędzi elektrycznych i baterii lub akumulatorów do odpadów komunalnych!
Wyłącznie dla krajów Unii Europejskiej:
Zgodnie z europejską dyrektywą 2012/19/UE narzędzia elektryczne, które nie są już używane,
a zgodnie z europejską dyrektywą 2006/66/WE, uszkodzone lub zużyte zestawy baterii/
akumulatorów należy zbierać oddzielnie i utylizować w sposób nieszkodliwy dla środowiska.

INSTRUKCJE I INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ.
Wszelkie zużyte opakowania należy przekazać do miejsca określonego przez lokalny urząd zajmujący się
likwidacją odpadów.
UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
Ten symbol umieszczony na produktach lub w załączonej dokumentacji oznacza, że zużyte
urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane do kosza na śmieci.
Przekaż te produkty do właściwego punktu zbiórki odpadów, gdzie zostanie
przeprowadzona ich prawidłowa utylizacja, renowacja lub recykling. W niektórych
krajach Unii Europejskiej lub w niektórych państwach europejskich przy zakupie
nowego, odpowiedniego produktu można dokonać zwrotu zużytego produktu lokalnemu
sprzedawcy. Przez prawidłową utylizację tego produktu przyczyniasz się do ochrony
cennych zasobów naturalnych i zapobiegasz ewentualnemu negatywnemu wpływowi
odpadów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, do którego mogłoby dojść w wyniku
nieprawidłowej utylizacji odpadu. Szczegółowych informacji udzielą lokalne urzędy lub
najbliższy punkt zbiórki odpadów. Nieprawidłowa utylizacja tego rodzaju odpadów może
podlegać karom pieniężnym zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.
Dla ﬁrm w krajach Unii Europejskiej
Jeśli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne lub elektroniczne, zasięgnij informacji
u swego sprzedawcy lub dostawcy.
Utylizacja wyrobu w krajach poza Unią Europejską
Jeżeli chcesz zutylizować ten produkt, zasięgnij niezbędnych informacji w lokalnych
urzędach lub u sprzedawcy.
Produkt spełnia wszelkie podstawowe wymagania wszystkich właściwych dyrektyw UE.
Tekst, design i specyﬁkacje techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do
dokonania tych zmian.
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10. DEKLARACJA ZGODNOŚCI
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A FAST Hungary Kft. (2310, Szigetszentmiklós,
Kántor u. 10) mint a termék magyarországi importőrea jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók
számára az alábbi feltételek szerint:

2310, Szigetszentmiklós
Kántor u. 10

