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Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a magasnyomású tisztítót. Használat előtt 
figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg későbbi használathoz.
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Fontos biztonsági tippek | Fontos biztonsági intézkedések

1. FONTOS BIZTONSÁGI TIPPEK
Soha ne irányítsa a nagynyomású fúvócsövet emberekre vagy állatokra.
Soha ne igyon alkoholt és ne használjon drogot a nagynyomású tisztító használata közben.
Soha ne használja ezt a nagynyomású tisztítót vízben állva.
Soha ne fogja meg a hálózati csatlakozót vizes kézzel.
Soha ne hagyja az elektromos csatlakozásokat vízben.
Soha ne használja ezt a nagynyomású tisztítót víz nélkül.
Soha ne használja ezt a nagynyomású tisztítót forró vízzel.

2. FONTOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
 FIGYELEM! A készülék használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, 

beleértve a következőket:

1. A termék használata előtt olvassa el az utasításokat. Őrizze meg a biztonsági útmutatókat.
2. Ne használja ezt a mosógépet, ha fáradtnak érzi magát, vagy alkohol vagy drog hatása alatt áll.
3. Befecskendezés vagy sérülés veszélye - Ne irányítsa a nagynyomású vízsugarat emberekre vagy állatokra.
4. Soha ne engedje, hogy gyermekek használják ezt a nagynyomású tisztítót.
5. Hogy minimalizálják a veszélyeket, szigorú felügyelet szükséges, ha ezt a nagynyomású tisztítót gyermekek 

közelében használják.
6. Tanulja meg, hogyan állíthatja le a készüléket, és hogyan csökkentheti azonnal a nyomást. Tanulja meg 

tökéletesen használni a vezérlő-elemeket.
7. Legyen éber - mindig legyen tisztában azzal, hová irányítja a nagynyomású permetet
8. Tartson távol minden személyt a tisztítási területtől.
9. Mindig álljon szilárdan és tartsa meg egyensúlyát - ne becsülje túl az erejét, és ne álljon instabil támaszra.
10. A munkaterületnek megfelelő vízelvezetéssel kell rendelkeznie, csökkentve a csúszós felületek miatt 

bekövetkező elcsúszás kockázatát.
11. Kövesse a kézikönyvben található karbantartási utasításokat.
12. Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében tartsa az összes csatlakozást szárazon és a földtől 

távol. Ne érjen a csatlakozódugóhoz nedves kézzel.
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3. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
1. Csak kültéri háztartási használatra.
2. Repedések jelenhetnek meg a nagynyomású tömlőben kopás, helytelen használat, összegabalyodás stb. 

következtében. Ne használjon sérült tömlőt.
3. Ne használja ezt a nagynyomású tisztítót gyúlékony anyagok, gyúlékony gázok vagy por közelében.
4. Egyes vegyszerek vagy tisztítószerek károsak lehetnek belélegezve vagy lenyelve, és súlyos sérüléseket 

okozhatnak. Mindig használjon légzőkészüléket vagy maszkot, ha fennáll a gőzök belélegzésének veszélye. 
Olvassa el a maszkhoz mellékelt összes utasítást, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a maszk megfelelő 
védelmet nyújt a káros füst belélegzése ellen.

5. Mielőtt hideg időben elindítaná ezt a mosógépet, ellenőrizze a berendezés minden alkatrészét, hogy nem 
képződött rajta jegesedés. Ne tárolja a készüléket olyan helyen, ahol a hőmérséklet 0 °C (32 °F) alá esik.

6. AZ ALKATRÉSZEKET NE MÓDOSÍTSA! SOHA ne használja a készüléket hibás vagy hiányzó alkatrészekkel, se 
védőburkolat vagy tok nélkül

7. Tartsa a nagynyomású tömlőt a nagynyomású tisztítóhoz és a szórópisztolhoz csatlakoztatva, miközben 
a rendszert nyomással látja el. A tömlő leválasztása, ha a készülék nyomása alatt van, veszélyes és 
sérüléseket okozhat.

8. Ne hagyja felügyelet nélkül a nagynyomású tisztítót, amikor a főkapcsoló be van kapcsolva (ON).
9. Tartsa távol a vízpermetet az elektromos telepítéstől, különben halálos áramütést okozhat.
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4. JELZÉSEK
Az eszközökön és a kézikönyvben található címkék szimbólumokat jeleníthetnek meg. Fontos információkat 
nyújtanak a termékről vagy a használati utasításról.

Személyi sérülés lehetséges kockázatát jelzi.

Szerkezet kettős szigeteléssel

 
Ne tegye ki víznek vagy esőnek és ne használja 
nedves környezetben.

A termék használata előtt, a sérülések kockázatának 
minimalizálása érdekében a felhasználóknak el kell 
olvasniuk a felhasználói kézikönyvet és meg kell 
érteniük az utasításokat.

A termék használata során mindig viseljen 
oldalvédővel ellátott védőszemüveget, és ha 
szükséges, teljes arcvédőt.

 Az befecskendezés vagy sérülés kockázatának 
minimalizálása érdekében soha ne irányítsa 
a vízáramot emberekre vagy állatokra, és ne tegye be 
testének egyetlen részét sem ebbe a vízáramba.
A szivárgó tömlők és szerelvények szintén 
okozhatnak sérüléseket.
Ne fogja a tömlőket vagy a csatlakozókat.
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A visszarúgási sérülések kockázatának 
minimalizálása érdekében tartsa mindkét 
kezével biztonságosan a permetező toldalék 
hegyét, ha a készülék be van kapcsolva.

 Ha a készüléket nem száraz körülmények 
között használja, vagy nem tartja be 
a biztonsági utasításokat, áramütés veszélye 
fenyeget.

 Figyelmeztetés! Soha ne irányítsa 
a szórópisztolyt emberekre, állatokra, 
testrészekre, áramforrásokra vagy bármilyen 
elektromos készülékre

 
A készüléket nem ivóvízellátáshoz kell 
csatlakoztatni

Az elhasznált elektromos termékeket ne dobja 
a háztartási hulladékba, de újrahasznosítás 
céljából vigye el a gyűjtőudvarba.  
Az újrahasznosításra vonatkozó 
információkért forduljon a helyi hatóságokhoz 
vagy az eladóhoz.
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5. KETTŐS SZIGETELÉSŰ KÉSZÜLÉKEK 
SZERVIZELÉSE

A kettős szigetelésű termékhez kettős szigetelési rendszer áll rendelkezésre földelés helyett. A kettős szigetelésű 
terméken nincs földelőeszköz, és semmilyen földelőeszközt sem szabad ilyen termékhez csatlakoztatni. A kettős 
szigetelésű termék szervizelése rendkívüli körültekintést és a rendszer ismeretét igényli, és csak szakképzett 
szerviztechnikus végezheti. A kettős szigetelésű termék alkatrészeinek meg kell egyezniük a cserélni kívánt 
részekkel. A kettős szigetelésű termék a "DOUBLE INSULATION" (kettős szigetelés) vagy "DOUBLE INSULATED" 
(duplán szigetelt) szavakkal van jelölve. 

A terméken ez a jelzés  is megjelenhet.

6. HOSSZABBÍTÓ KÁBELEK HASZNÁLATA
A hosszabbító kábel használata ezzel a termékkel NEM AJÁNLOTT. Ha hosszabbító kábelt kell használni, 
akkor csak kültéri használatra tervezett hosszabbító kábelt használjon. Ezek a kábelek a „ACCEPTABLE FOR 
USE WITH OUTDOOR APPLIANCES, STORE INDOORS WHILE NOT IN USE“ jelzéssel vannak jelölve (Alkalmas 
kültéri készülékekhez. Ha nem használja, tárolja beltérben.). Csak olyan hosszabbító kábeleket használjon, 
amelyek legalább azonos elektromos névleges értékkel rendelkeznek, mint a termék. Használat előtt ellenőrizze 
a hosszabbító kábelt. NE HASZNÁLJON SÉRÜLT HOSSZABBÍTÓ KÁBELEKET! Ne válassza le a tápellátásról 
a kábelen húzva - mindig húzza ki a csatlakozóból. Tartsa távol a kábelt hőforrásoktól és éles szélektől. Mindig 
válassza le a hosszabbító kábelt a tápellátásról, mielőtt kihúzza a terméket a hosszabbítóból.

 FIGYELEM! Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében tartsa az összes csatlakozást szárazon és 
a földtől távol. Ne érjen a csatlakozódugóhoz nedves kézzel.

 Ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a készülék fontos részei, például biztonsági berendezések, 
nagynyomású tömlők és kioldópisztolyok megsérültek.

 Ha hosszabbító kábelt használ, a csatlakozónak és az aljzatnak vízállónak kell lennie.

 FIGYELEM! A nem megfelelő hosszabbító kábelek veszélyesek lehetnek.

 Tisztítás vagy karbantartás, az alkatrészek cseréje vagy a készülék más funkcióra történő állítása előtt húzza 
ki a csatlakozót az aljzatból.
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7. A NAGYNYOMÁSÚ TISZTÍTÓ MEGFELELŐ 
HASZNÁLATA

EZ A KÉSZÜLÉK CSAK HIDEG VÍZZEL HASZNÁLHATÓ!
SOHA NE HASZNÁLJA EZT A NAGYNYOMÁSÚ TISZTÍTÓT FORRÓ VÍZZEL.

1. Ezt a nagynyomású tisztítót olyan folyadéknyomással használja, amely nem haladja meg a névleges 
nyomást. Soha ne használja ezt a nagynyomású tisztítót víz nélkül. A készülék vízellátás nélküli használata 
helyrehozhatatlan károkat okoz a készülékben.

2. Győződjön meg, hogy a nagynyomású tisztítóhoz használt vízellátás nem szennyezett, nem tartalmaz 
homokot vagy maró vegyszereket. A piszkos vízellátás használata hátrányosan befolyásolja a nagynyomású 
tisztító élettartamát.

3.  FIGYELEM – Ez a nagynyomású tisztító különféle alkalmazásokhoz használható, beleértve az 
autók, csónakok, udvarok, fedélzetek, garázsok stb. és mindenhol máshol, ahol nagy nyomás szükséges 
a szennyeződések és törmelékek eltávolításához.

 A nagynyomású vízsugarak helytelen használat esetén károsíthatják 
a munkafelületet! További részletekért lásd a „Használati utasítások” című részt. A permetezést először 
mindig tesztelje szabad területen.

4. SOHA ne helyezze át a készüléket a nagynyomású tömlővel húzva. Erre a célra használja a készülék tetején 
található fogantyút.

5. Mindig két kézzel fogja a nagynyomású pisztolyt és a rudat. Tartsa az egyik kezét a pisztolyon/
indítógombon, miközben a másik kezével megtámasztja a rudat (lásd az ábrát).

6. A tisztítószer permetezésekor a nagynyomású tisztító csak alacsony nyomáson alkalmazza ezt 
a tisztítószert a tisztítandó területre. A tisztítószer alkalmazása után egy állítható fúvócső segítségével 
permetezéssel távolítsa el a tisztítószert a munkaterületről.



HU 76

FDW 201602-E

Összeszerelési útmutató

8. ÖSSZEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ
Kicsomagolás a dobozból
A doboz kinyitása után vegye ki az összes alkatrészt, és ellenőrizze őket a szállított alkatrészek alábbi listája 
szerint:

A. Nagynyomású tisztító fő teste
B. Gyorscsatlakozó és szűrő (C)
L. Tápkábel horog
D. Nagynyomású tömlő
H. Pisztolytartó

J. Pisztoly
K. Állítható fúvócső
M. Nagynyomású tömlő horog
N. Tisztítócsap

M KLH J

B C DA
 

 
Szállítás és csomagolás miatt egyes tartozékokat szétszerelve szállíthatunk. Kérjük, járjon el az összeállítási 
utasítások szerint.
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1. lépés
Csatlakoztassa a nagynyomású tömlőt (D) a pisztolyhoz (J). Helyezze be és szorosan csatlakoztassa 
a szivárgás elkerülése érdekében. Ha ezek a darabok megfelelően vannak csatlakoztatva, akkor nem 
választhatja szét a két alkatrészt azáltal, hogy közvetlenül kihúzza a pisztolyból. Nyomja meg az indítógomb 
biztosítót, majd kihúzhatja a nagynyomású tömlőt.

D

J

2. lépés 
Csavarja a tisztító fogantyúját szorosan a testhez, az alábbi ábra szerint. A csavarok a fő testtel együtt vannak 
csomagolva, ezért kérjük, keresse meg őket kicsomagoláskor. 
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3. lépés
Helyezze az állítható szórófejet (K) a pisztolyba. Tolja az állítható fúvócsövet a pisztolyba (J), és forgassa az 
óramutató járásával megegyező irányba, hogy kézi meghúzással rögzítse a megfelelő helyzetben. Ha ezek 
a darabok megfelelően vannak csatlakoztatva, akkor nem választhatja szét a két alkatrészt az állítható fúvócső 
egyenes kihúzásával. Ahhoz, hogy minden működjön, minden tartozékot be kell helyezni a pisztolyba.

J

K

4. lépés
Csatlakoztassa a nagynyomású tömlőt (C) a nagynyomású tisztító vízkimenetéhez. Helyezze be és szorosan 
csatlakoztassa a szivárgás elkerülése érdekében. Ha ezek a darabok megfelelően vannak csatlakoztatva, akkor 
nem választhatja szét a két alkatrészt azáltal, hogy közvetlenül kihúzza a vízkimenetből. Nyomja meg a "Gombot" 
a nyíl irányába, majd húzza ki a nagynyomású tömlőt.

C
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5. lépés
Csatlakoztassa a tömlő csatlakozóját a nagynyomású tisztítóhoz. Mielőtt a csatlakozót a csatlakozóaljzathoz 
rögzítené, távolítsa el a műanyag kupakot, amelyet a nagynyomású tisztító dugószerelvényébe illesztettek 
a terméket szállítása előtt. Ezt a műanyag burkolatot eltávolítás után eldobhatja. Mindkét alkatrész felszerelése 
után csatlakoztassa a kerti tömlőt a nagynyomású tisztító csatlakozójának csavarjával. Csatlakoztassa a kerti 
tömlőt a lefolyócsőhöz.
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9. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
EZ A KÉSZÜLÉK CSAK HIDEG VÍZZEL HASZNÁLHATÓ! 

SOHA NE HASZNÁLJA EZT A NAGYNYOMÁSÚ TISZTÍTÓT FORRÓ VÍZZEL!

Elindítás
Miután csatlakoztatta a nagynyomású tisztítót a hidegvíz-ellátáshoz, az alábbiak szerint járjon el:

 Győződjön meg, hogy az ON/OFF kapcsoló OFF (kikapcs.) állásban van.
 Csatlakoztassa a kerti tömlőt a bemeneti szerelvényhez.
 Csatlakoztassa a tömlőt a pisztolyhoz az összeszerelési utasítás 1. lépése szerint.
 Helyezze az állítható szórófejet a pisztolyba az összeszerelési utasítás 3. lépése szerint.
 Csatlakoztassa a nagynyomású tömlőt a nagynyomású kimeneti szerelvényhez az összeszerelési utasítás 

4. lépése szerint.
 Csatlakoztassa a kerti tömlőt a nagynyomású tisztító bemeneti szerelvényhez az összeszerelési utasítás 5. 

lépése szerint..
 Nyissa ki teljesen a vízellátó szelepet.
 A műszer bekapcsolása előtt nyomja meg a pisztoly indítógombját a maradék levegő eltávolításához 

a szivattyúból és a tömlőből.
 Indítsa el a nagynyomású tisztítót úgy, hogy az ON/OFF kapcsolót az ON (bekapcs.) helyzetbe állítja, majd 

nyomja meg az indítógombot. 
 EMLÉKEZTETŐ: A motor nem jár folyamatosan, csak ha az indítógomb le van nyomva.

 FIGYELEM!
BEFECSKENDEZÉS VESZÉLYE! Az indítógomb megnyomásakor a készülék spriccelni kezd. Ha használat 
után kikapcsolja a készüléket, akkor is nagy nyomás lesz a tömlőben és a készülékben. Irányítsa a szórópisztolyt 
biztonságos irányba, és engedje ki a felesleges nyomást. SOHA ne irányítsa a nagynyomású vízsugarat 
emberekre vagy állatokra.

Automatikus be-/kikapcsolás gomb
A nagynyomású tisztító automatikus kapcsolóval van felszerelve. A nagynyomású tisztító csak akkor indul 
el, ha a főkapcsoló ON (bekapcs) állásban van, és a pisztoly indítógombját megnyomják. Amikor elengedi 
az indítógombot, hogy leállítsa a pisztollyal szórt vízpermetet, a mosógép motorja automatikusan kikapcsol. 
A tisztító használatának folytatásához egyszerűen nyomja meg újra az indítógombot. A nagynyomású tisztító 
használatának leállításához engedje el az indítógombot, és fordítsa az egységet OFF (kikapcs) állásba. 
Kapcsolja ki teljesen (OFF) a készüléket, ha nem használja, vagy ha felügyelet nélkül van.

A pisztoly légtelenítése
Nagyon fontos, hogy a nagynyomású tisztító használata előtt légtelenítse a pisztolyt. A nagynyomású tisztító 
összeszerelési utasításait az „Összeszerelési útmutató” részben találja. A pisztoly légtelenítéséhez egyszerűen 
csatlakoztassa a kerti tömlőt a nagynyomású tisztítóhoz, és a tápellátás bekapcsolása előtt nyomja meg az 
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indítógombot. Ez lehetővé teszi a nagynyomású tisztító és a pisztoly belsejében lévő levegő felszabadítását 
a készülék használata előtt. Tartsa lenyomva az indítógombot kb. egy percig, hogy a felesleges levegő 
kiszabaduljon az egységből. Ezen eljárás alatt a víz alacsony nyomáson áramlik a készülékben. A légtelenítéssel 
kapcsolatos további tippeket a „Kezelési útmutató” részben talál.

A pisztoly biztonsági zára
Ez a magasnyomású tisztító biztonsági pisztoly kioldó zárral van felszerelve. Ha a nagynyomású tisztítót 
nem használja, használja a biztonsági zárat, hogy megakadályozza a nagynyomású permetezés véletlen 
bekapcsolását.

Bezárás Kinyitás

Állítható permetező fúvócső
Az állítható fúvócső lehetővé teszi, hogy különféle permetezési mintákat alkalmazzon a teljes legyezős 
permetezéstől (1. ábra) az egyenes szóróáramig (2. ábra). Ha ezzel a nagynyomású tisztítóval fából készült 
padlókat, burkolatokat, járműveket stb. tisztít, mindig legalább 90 cm (36 ”) távolságból kezdjen el legyezős 
permetezést használni, hogy elkerülje a tisztítandó anyag felületének károsodását. Mindig tesztterület 
permetezésével kezdjen, ahol nincsenek más emberek vagy tárgyak.

K
2. ábra

1. ábra
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 FIGYELEM! A nagynyomású áram helytelen használatnál veszélyes lehet. Tilos a fúvócsövet emberekre, 
feszültség alatt álló elektromos berendezésekre vagy magára a készülékre irányítani.

 Ne irányítsa a fúvócsövet magára vagy másra ruha vagy cipő tisztítása miatt.

Pisztoly elforgatása
A pisztoly elforgatásával a tisztítási szög a teljes legyezőminta használata mellett beállítható, hogy minden 
felhasználó megtalálja a legkényelmesebb és leghatékonyabb tisztítási helyzetet. Nyomja meg a gombot az oldal 
„kioldásához” és a forgatás funkció aktiválásához. És nyomja meg az oldal „kioldása” gombot, ha nem akarja 
használni ezt a funkciót.

Kinyitás Bezárás

A bővítés kinyitása
Ha a fúvócső eltömődött, a szivattyúban a nyomás megemelkedik, és a készülék visszarúgását okozhatja. Ebben 
a helyzetben megtisztíthatja a fúvócsövet úgy, hogy tűt helyez a hegyébe és így eltávolítja a lerakódásokat.
 Az állítható fúvócső esetében rendszeresen kenheti a fúvócső gallérját (nagy nyomásról alacsony nyomásra) 
vízben oldhatatlan kenőanyaggal.
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10. TISZTÍTÓSZEREK HASZNÁLATA
EZ A NAGYNYOMÁSÚ TISZTÍTÓ ALACSONY NYOMÁS MELLETT ADAGOLJA A TISZTÍTÓSZERT.

A TISZTA ÖBLÍTÉSHEZ HASZNÁLJA AZ ÁLLÍTHATÓ PERMETEZŐ FŐVÓCSÖVET.

A BIOLÓGIAILAG LEBONTHATÓ TISZTÍTÓSZEREK KIFEJEZETTEN A KÖRNYEZET ÉS 
A NAGYNYOMÁSÚ TISZTÍTÓ VÉDELMÉRE VANNAK LÉTREHOZVA. 

EZEK A TISZTÍTÓSZEREK NEM TÖMIK EL A SZŰRŐT, ÉS VÉDIK A NAGYNYOMÁSÚ TISZTÍTÓ 
BELSŐ RÉSZÉT, HOGY MEGHOSSZABÍTSÁK AZ ÉLETTARTAMÁT.

A beépített tisztítószer-adagoló sokféle folyékony tisztítószer alkalmazását teszi lehetővé a munkafelületen. 
A tisztítószer alkalmazása csak alacsony nyomáson történik. Helyezze az állítható fúvócsövet a pisztolyba, és 
fordítsa a vége felé „ ” úgy, hogy a nagynyomású tisztító alacsony nyomású üzemmódban legyen (lásd az 
alábbi A ábrát). Távolítsa el a tisztítószer tartály kupakját, és töltse fel csak folyékony tisztítószerrel (lásd az alábbi 
B. ábrát). Ne öntsön vizet ebbe a tartályba. A nagynyomású tisztító automatikusan keveri a vizet és a tisztítószert. 
Miután a tisztítószert felvitte a munkafelületre, fordítsa el az állítható fúvócső „ “ vége felé, és permetezze 
a mosószert nagynyomású permettel (lásd az alábbi A ábrát). Nagynyomású üzemmódban a nagynyomású 
tisztító nem ad ki tisztítószert.  

A ábra B ábra

Alacsony nyomás beállítása 

Magas nyoimás beállítása  

 FIGYELEM! 
SOHA NE HASZNÁLJON OLYAN TERMÉKEKET, MELYEK FEHÉRÍTŐT, KLÓRT VAGY BÁRMILYEN MARÓ 
ANYAGOT TARTALMAYNAK, BELEÉRTVE AZ OLDÓSZERES FOLYADÉKOKAT IS (AZAZ GÁZOK, OLAJAK, STB.), 
NÁTRIUMFOSZFÁT, AMMÓNIA TARTALMÚ VAGY SAVALAPÚ TISZTÍTÓSZEREKET. EZEK A VEGYI ANYAGOK 
KÁROSÍTANÁK A KÉSZÜLÉKET ÉS A TISZTÍTOTT FELÜLET KÁROSODÁSÁT IS OKOZHATNÁK. MINDIG OLVASSA EL 
A CÍMKÉN FELTÜNTETETT INFORMÁCIÓKAT.
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11. TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS
A nagynyomású tisztító kikapcsolása

A NAGYNYOMÁSÚ TISZTÍTÓ HASZNÁLATA UTÁN TEGYE MEG A KÖVETKEZŐ LÉPÉSEKET 
A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSÁHOZ:

 A nagynyomású tisztítót kapcsolja OFF (kikapcs) állásba.
 Zárja el a vízbemenetet.
 Mielőtt leválasztaná a nagynyomású tömlő csatlakozását, irányítsa a pisztolyt biztonságos irányba és 

engedje ki a nagynyomású vizet.
 Válassza le a nagynyomású tömlőt a nagynyomású tisztítóról és a pisztolyról.
 Válassza le a kerti tömlőt a nagynyomású tisztítóról.
 Távolítsa el a gyorscsatlakozó szerelvényt a kerti tömlőből, és tárolás céljából rögzítse a nyomásmosóra 

szerelt csatlakozócsonkhoz.
 Távolítsa el a felesleges vizet a szivattyúból úgy, hogy a készüléket mindkét oldalon megdönti, hogy 

a maradék vizet kiöntse a be- és kimeneti szerelvényekből.
 Távolítsa el a vízellátó szűrőt és öblítse le vízzel a szennyeződések és törmelék eltávolításához. Tisztítás után 

tegye vissza a szűrőt.
 Engedje le a tisztítószertartályt, és öblítse ki folyóvízzel.
 Törölje le a maradék vizet minden alkatrészről és szerelvényről.
 Aktiválja a pisztoly biztonsági zárát.
 Tárolja a nagynyomású tisztítót, alkatrészeit és tartozékait 0 °C (32 °F) feletti hőmérsékletű helyen.

KÖVESSE A FELÜL MEGJELENÍTETT UTASÍTÁSOKAT A KIKAPCSOLÁSHOZ ÉS A TOVÁBBI 
LÉPÉSEKET IS…

 A vízellátás leválasztása után és a nagynyomású tömlő leválasztása előtt 2-3 másodpercre kapcsolja 
be a nagynyomású tisztítót, amíg a maradék vizet eltávolítja a szivattyúból. 

AZONNAL KAPCSOLJA KI A KÉSZÜLÉKET.
 A NYOMÁSTISZTÍTÓ HASZNÁLATA CSATLAKOZTATOTT VÍZELLÁTÁS NÉLKÜL A KÉSZÜLÉK 

KOMOLY KÁROSODÁSÁT OKOZZA!

 Mindig tárolja a nagynyomású tisztítót, alkatrészeit és tartozékait 0 °C (32 °F) feletti hőmérsékletű helyen.

 FIGYELEM! 
HA FIGYELMEN KÍVÜL HADJA EYEKET A TÁROLÁSI UTASÍTÁSOKAT, A SZIVATTYÚ KÁROSODÁSÁT OKOZHATJA.
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12. KARBANTARTÁS
 Ez a nagynyomású tisztító zárt kenőrendszerrel érkezik, így nem kell olajat adni hozzá.
 Használat előtt ellenőrizze, hogy az összes tömlő és tartozék nem sérült.
 Rendszeresen ellenőrizze, hogy a bemenő szűrőben nincs-e lerakódás. A maximális teljesítmény érdekében 

rendszeresen tisztítsa meg ezt a szűrőt.

TISZTÍTÁSI TIPPEK

 FIGYELEM! 
MIELŐTT A TISZTÍTANDÓ FELÜLETRE PERMETEZNE, TESZTELJE A PERMETEZÉST EMBEREK ÉS TÁRGYAK NÉLKÜLI 
TERÜLETEN.

Fa és vinil padlók
Öblítse le a padlót és a környezetét ivóvízzel. Ha tisztítószert használ, töltse fel a tisztítószer tartályt, és alacsony 
nyomással vigye fel a tisztítandó területre. Az optimális eredmény érdekében ossza fel a munkaterületet kisebb 
részekre és fokozatosan tisztítsa meg őket. Hagyja a tisztítószert néhány percig a felületen hatni, majd nagy 
nyomással öblítse le a felületet. NE HADJA RÁSZÁRADNI A TISZTÍTÓSZERT A FELÜLETRE. A legjobb eredmény 
elérése érdekében mindig balról jobbra és felülről lefelé tisztítva haladjon. Öblítse le nagy nyomással legyezős 
permetezővel úgy, hogy a permetező fúvócső hegyét legalább 15-22 cm-re (6-9 hüvelyk) tartja a tisztítandó 
felülettől. Közvetlen permetezés esetén tartson nagyobb távolságot a tisztítandó területtől. 

 FIGYELEM! Finomabb fa esetén növelje a távolságot a tisztítandó területtől.

Beton udvarok, kő és tégla
Öblítse le a tisztított felületet és a környezetét ivóvízzel. Ha tisztítószert használ, töltse fel a tisztítószer tartályt, 
és alacsony nyomással vigye fel a tisztítandó területre. Öblítse le nagy nyomással legyezős permetezővel úgy, 
hogy a permetező fúvócső hegyét legalább 7-15 cm-re (3-6 hüvelyk) tartja a tisztítandó felülettől. Közvetlen 
permetezés esetén tartson nagyobb távolságot a tisztítandó területtől.

Autók, hajók és motorkerékpárok
Öblítse le a tisztított felületet és a környezetét ivóvízzel. Ha tisztítószert használ, töltse fel a tisztítószer tartályt, és 
alacsony nyomással vigye fel a tisztítandó területre. A legjobb eredmény elérése érdekében egyszerre csak az 
egyik oldalt tisztítsa. Hagyja a tisztítószert néhány percig hatni a felületen, de ne hagyja megszáradni. Öblítse le 
nagy nyomással legyezős permetezővel úgy, hogy a permetező fúvócső hegyét legalább 20 cm-re (8 hüvelyk) 
tartja a tisztítandó felülettől. Közvetlen permetezés esetén tartson nagyobb távolságot a tisztítandó területtől. 
Csiszolt felület esetén törölje szárazra a felületet.

Grillsütők, elektromos berendezések és kerti szerszámok
Öblítse le a tisztított felületet és a környezetét ivóvízzel. Ha tisztítószert használ, töltse fel a tisztítószer tartályt, és 
alacsony nyomással vigye fel a tisztítandó területre. Hagyja a tisztítószert néhány percig hatni a felületen, de ne 
hagyja megszáradni. Öblítse le nagy nyomással legyezős permetezővel úgy, hogy a permetező fúvócső hegyét 
legalább 2-7 cm-re (1-3 hüvelyk) tartja a tisztítandó felülettől. Közvetlen permetezés esetén tartson nagyobb 
távolságot a tisztítandó területtől.
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13. MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség AC 220 - 240 V

Névleges frekvencia 50/60 Hz

Névleges fogyasztás 1600W

Névleges nyomás 90 bar (9 MPa)

Maximális nyomás 130 bar (13 Mpa)

Névleges áramlás 6 l/min

Maximális áramlás 7 l/min

A vízellátás max. hőmérséklete 50°C

Védelmi osztály II.

Tömeg 7,3 kg

Maximális vízbemeneti nyomás pascalban 1,2 MPa

Hangnyomásszint (K = 3 dB (A)): L
pA 79 dB

Hangteljesítményszint (K = 3 dB (A)): LpA 90 dB

JÓTÁLLÁS
A garanciális feltételeket lásd a mellékelt jótállási feltételekben.

KÖRNYEZET
Ha készülékét hosszú használat után ki kell cserélni, ne dobja a háztartási hulladékba, hanem környezetbarát 
módon ártalmatlanítsa.



HU

MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

87Hibaelhárítási tippek

14. HIBAELHÁRÍTÁSI TIPPEK
AMIKOR A KAPCSOLÓ „I” HELYZETBEN VAN, ÉS A KÉSZÜLÉK NEM INDUL

VALÓSZÍNŰ OK MEGOLDÁS

Meghibásodott hálózati aljzat Ellenőrizze a csatlakozót, az aljzatot és a biztosítékokat

Elégtelen feszültség Ellenőrizze, hogy a feszültség megfelelő

A tápkábel nincs csatlakoztatva Csatlakoztassa a tápkábelt

A SZIVATTYŰ NEM ÉRI EL A MEGFELELŐ NYOMÁST VAGY INGADOZIK

VALÓSZÍNŰ OK MEGOLDÁS

A vízellátó szűrő eltömődött Cserélje ki és tisztítsa meg a szűrőt

A szivattyú levegőt pumpál Tömítse a csatlakozást / légtelenítse a rendszert

A szívószelepek eltömődtek / elhasználódtak Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szelepeket

A kerti tömlő átmérője túl kicsi Cserélje ki ¾ hüvelyk átmérőjű kerti tömlőre

A vízellátás korlátozott Ellenőrizze, hogy a tömlőn nincsenek csomók vagy 
repedések

Elégtelen vízellátás Nyissa ki teljesen a vízforrást

A NAGYNYOMÁSÚ TISZTÍTÓBAN NINCS VAGY NEM TARTSA MEG A NYOMÁST

VALÓSZÍNŰ OK MEGOLDÁS

Túl sok levegő a vízcsőben és a szivattyúban
Kapcsolja ki a készüléket és a vízellátást/
Légtelenítse a rendszert / Tartsa lenyomva az 
indítógombot

A NAGYNYOMÁSÚ TISZTÍTÓ TÚLZOTT ZAJT BOCSÁJT KI

VALÓSZÍNŰ OK MEGOLDÁS

Blokkolt ellátás Ellenőrizze a bemeneti szelepeket

A szelepek kopottak, piszkosak vagy eldugultak Ellenőrizze, tisztítsa meg vagy cserélje ki a szelepeket

A szűrő piszkos Ellenőrizze, tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt

A MOTOR HASZNÁLAT KÖZBEN MEGÁLL

VALÓSZÍNŰ OK MEGOLDÁS

A hálózati feszültség alacsonyabb a szükségesnél Ellenőrizze, hogy a feszültség megfelelő
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15. MEGSEMMISÍTÉS

A szerszámot, újratölthető akkumulátorokat, tartozékokat és csomagolóanyagokat 
a környezetkímélő újrahasznosítás érdekében szét kell válogatni.

Az elektromos szerszámokat, akkumulátorokat és újratölthető akkumulátorokat ne dobja a háztartási hulladék 
közé!

Csak az Európai Unió országai esetében:

A 2012/19/EU európai irányelv szerint a már nem használt elektromos szerszámokat, és 
a 2006/66/EK európai irányelvnek megfelelően a hibás vagy használt akkumulátorokat külön kell 
összegyűjteni és környezetbarát módon megsemmisíteni.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ MEGSEMMISÍTÉSI UTASÍTÁSOK 
ÉS TÁJÉKOZTATÓ
Az összes használt csomagolóanyagot a hulladékkezelő hatóság által kijelölt helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a kiselejtezett 
elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad a háztartási hulladék közé 
dobni. Vigye el őket az erre meghatározott gyűjtőudvarokba, ahol gondoskodnak helyes 
megsemmisítésükről, felújításukról vagy újrahasznosításukról. Az Európai Unió egyes 
országaiban vagy más európai országokban a termékek az eladóhelyen megfelelő 
új termék vásárlásánál visszaválthatók lehetnek. A termék megfelelő módon történő 
megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul 
a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti 
és egészségügyi hatások megelőzéséhez. További részletekért forduljon a helyi 
önkormányzathoz vagy a legközelebbi hulladék-megsemmisítő gyűjtőtelephez. Az ilyen 
típusú hulladék helytelen megsemmisítése esetén a vonatkozó nemzeti előírásoknak 
megfelelően bírságok szabhatók ki.

Az Európai Unió országaiban működő vállalatok számára
Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván megsemmisíteni, kérjen információt 
a termék eladójától vagy forgalmazójától. 

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országokban 
Ha ezt a terméket meg akarja semmisíteni, kérje a helyi hatóságoktól vagy a forgalmazótól 
a megsemmisítéssel kapcsolatos információkat.

Ez a termék teljesíti az EU valamennyi vonatkozó irányelvének alapkövetelményeit.

A szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül változtatások 
történhetnek, és e változtatások jogát fenntartjuk.

Az eredeti használati útmutató fodítása.





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 

P lus, spol. 
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 

a. s. FAST 
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

revision 01/2021



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 

P lus, spol. 
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 

a. s. FAST 
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

revision 01/2021



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



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



 

 
                           


