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Elektrická šavlová pila
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Děkujeme vám za zakoupení této elektrické šavlové pily. Před jejím použitím si prosím 
pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro případné pozdější použití.
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1. OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
  VAROVÁNÍ! 

Před použitím tohoto výrobku si pozorně přečtěte tento návod.

Důležitá bezpečnostní varování
 Výrobek opatrně vybalte a před vyhozením obalových materiálů zkontrolujte, zda balení obsahovalo všechny 

součásti tohoto výrobku.
 Uložte tento výrobek na suchém místě mimo dosah dětí.
 Přečtěte si všechna upozornění a všechny pokyny. V případě nedodržení varovných upozornění a pokynů 

hrozí nebezpečí nehody, požáru a/nebo vážného zranění.

Balení
Tento výrobek je umístěn v obalu, který zabraňuje jeho poškození během přepravy. Tento obal představuje znovu 
využitelnou surovinu, a proto jej můžete odevzdat k recyklaci.

Pokyny pro použití
Před zahájením práce s tímto nářadím si přečtěte následující bezpečnostní pravidla a pokyny pro použití. 
Důkladně se seznamte s ovládacími prvky zařízení a se správným způsobem jeho používání. Uložte tento 
návod na bezpečné místo pro pozdější použití. Doporučujeme vám, abyste si alespoň po dobu platnosti záruky 
uschovali originální obal včetně vnitřních balicích materiálů, pokladní doklad a záruční list.
V případě přepravy zabalte nářadí do originální krabice od výrobce, aby byla zajištěna maximální ochrana tohoto 
výrobku během přepravy (například odvoz nebo odeslání do servisního střediska).

  Poznámka: 
Budete-li toto nářadí předávat dalšímu uživateli, přiložte k němu také tento návod. Dodržování dodávaných 
pokynů pro používání je nezbytným předpokladem správného používání zařízení. Návod k obsluze obsahuje 
kromě pokynů k obsluze také pokyny k provádění údržby a oprav.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za nehody nebo škody vzniklé v důsledku 
nedodržování pokynů v tomto návodu.
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2. SYMBOLY

Tento výrobek splňuje požadavky platných 
norem a předpisů.

Před použitím tohoto nářadí si pozorně 
přečtěte návod k použití.

Používejte ochranu zraku 

Používejte ochranu sluchu
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3. POPIS NÁŘADÍ A DODANÉ POLOŽKY
1. Spínač napájení
2. Zajišťovací tlačítko
3. Svorka pilového listu
4. Patka pily
5. Tlačítko otáčení
6. Ovladač otáček

Dodávané položky 
Vyjměte veškerý obsah krabice a zkontrolujte, zda nedošlo během přepravy k nějakému poškození a zda máte 
k dispozici všechny níže uvedené položky. 

 Šavlová pila
 2x pilový list 
 Záruční list 
 Prohlášení o shodě EC
 Návod k obsluze 

Pokud některé komponenty chybí nebo jsou poškozeny, kontaktujte prodejce zařízení.
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4. OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Přečtěte si prosím pozorně tyto bezpečnostní pokyny, zapamatujte si je a uložte je na 
bezpečném místě.

  VAROVÁNÍ! 
Během používání elektrických strojních zařízení a elektrického nářadí je důležité dodržovat následující 
bezpečnostní pokyny a řídit se jimi, aby byla zajištěna ochrana před zraněním v důsledku zasažení elektrickým 
proudem, ochrana před jakýmkoli jiným zraněním osob a ochrana před nebezpečím vzniku požáru. Pojem 
„elektrické nářadí“, který je v níže uvedených pokynech používán, se vztahuje k elektrickému nářadí, které se 
připojuje ke zdroji elektrické energie (prostřednictvím napájecího kabelu), i k nářadí napájenému baterií (bez 
napájecího kabelu). Všechna varování a pokyny uschovejte pro budoucí použití.

Pracovní prostředí
 Udržujte pracovní oblast čistou a dobře osvětlenou. Neuspořádaná a tmavá místa na pracovišti jsou obvykle 

příčinou nehod. Nepoužívané nářadí uskladněte.
 Nepoužívejte elektrické nářadí v prostředí, kde hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu; to se týká zejména 

míst s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Na komutátoru elektrického nářadí se vytváří jiskry, 
které mohou způsobit vznícení prachu nebo výparů.

 Při práci s elektrickým nářadím je třeba zamezit možnosti vstupu nepovolaných osob, zejména dětí, na 
pracoviště! V případě odvedení pozornosti můžete ztratit kontrolu nad právě prováděnou činností. V žádném 
případě nenechávejte elektrické nářadí bez dozoru. Nedovolte, aby se k zařízení přiblížila zvířata.

Elektrická bezpečnost
 Zástrčka napájecího kabelu elektrického nářadí musí odpovídat síťové zásuvce. Zástrčku nikdy žádným 

způsobem neupravujte. Je-li zástrčka napájecího kabelu elektrického nářadí vybavena bezpečnostním 
kolíkem, nikdy nepoužívejte adaptér jakéhokoli druhu. Používáním nepoškozených zástrček a odpovídajících 
zásuvek předejdete nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Je-li napájecí kabel poškozený, musí být 
vyměněn za nový, který lze získat prostřednictvím autorizovaného servisního střediska nebo dovozce.

 Vyhýbejte se styku těla s uzemněnými předměty, např. potrubími, topnými tělesy, kuchyňskými sporáky 
a chladničkami. Nebezpečí zasažení elektrickým proudem je větší, jestliže je vaše tělo propojeno se zemí.

 Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkosti. Nikdy se elektrického nářadí nedotýkejte mokrýma 
rukama. Nikdy elektrické nářadí neumývejte pod tekoucí vodou a nikdy jej neponořujte do vody.

 Napájecí kabel nepoužívejte k žádnému jinému účelu, než ke kterému je původně určen. Nikdy elektrické 
nářadí nepřenášejte ani netahejte za napájecí kabel. Zástrčku neodpojujte ze zásuvky tažením za napájecí 
kabel. Chraňte napájecí kabel před mechanickým poškozením způsobeným stykem s ostrými nebo horkými 
předměty.

 Elektrické nářadí, které je vybaveno napájecím kabelem, je určeno výlučně k připojení ke zdroji střídavého 
napětí. Vždy zkontrolujte, zda elektrické napětí odpovídá údajům vytištěným na štítku s výrobním číslem nářadí.

 Nikdy nepracujte s nářadím, které má poškozen napájecí kabel nebo zástrčku a s nářadím, které spadlo na 
zem nebo které je jakkoli jinak poškozeno.

 V případě používání prodlužovacího kabelu vždy zkontrolujte, zda technické parametry tohoto kabelu 
odpovídají údajům vytištěným na štítku s výrobním číslem nářadí. Pokud s elektrickým nářadím pracujete ve 
venkovním prostředí, používejte prodlužovací kabel, který je pro toto venkovní prostředí vhodný. Při používání 
bubnu s prodlužovacím kabelem musí být kabel odvinutý, aby se předešlo jeho přehřívání.
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 Pokud se elektrické nářadí používá ve vlhkých oblastech nebo venku, je povoleno jeho používání pouze 
tehdy, když je připojeno k elektrickému obvodu s proudovým chráničem ≤ 30 mA. Používání obvodu 
s proudovým chráničem snižuje nebezpečí zasažení elektrickým proudem.

 Při práci držte ruční elektrické nářadí za určené izolované úchopné oblasti, protože během provozu může 
dojít ke styku řezných nebo vrtacích pracovních částí nářadí se skrytým vodičem nebo s napájecím kabelem.

Bezpečnost osob
 Při používání elektrického nářadí buďte opatrní a pozorní, a vždy se plně soustřeďte na prováděnou činnost. 

Soustřeďte se na prováděnou práci. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unaveni nebo pod vlivem 
drog, alkoholu nebo léků. Během používání elektrického nářadí může mít i chvilková nepozornost za 
následek vážné zranění osob. Během práce s elektrickým nářadím nejezte, nepijte a nekuřte.

 Používejte ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu zraku. Používejte ochranné pomůcky odpovídající 
druhu prováděné práce. Ochranné pomůcky, jako například respirátory, bezpečnostní obuv s protiskluzovou 
úpravou, ochrana hlavy nebo ochrana sluchu, které se používají v souladu s pracovními podmínkami, snižují 
nebezpečí zranění osob.

 Zamezte možnosti neúmyslného spuštění nářadí. Nepřenášejte nářadí, které je připojeno k elektrické síti, 
s prstem na jeho spínači nebo spoušti. Před připojením nářadí ke zdroji energie se ujistěte, že je spínač 
nebo spoušť v poloze „off“ (vypnuto). Přenášení nářadí s prstem na jeho spínači nebo na spoušti, nebo 
připojování nářadí k zásuvce v době, kdy je jeho spínač v poloze „on“ (zapnuto), může způsobit vážné 
zranění.

 Před zapnutím nářadí odstraňte všechny seřizovací klíče a nástroje. Seřizovací klíč nebo jiný nástroj, který 
zůstane připojený k otáčející se části elektrického nářadí, může způsobit vážné zranění osob.

 Při práci stůjte vždy tak, abyste měli pevnou oporu a neztratili rovnováhu. Pracujte pouze v místech, která 
jsou ve vašem bezpečném dosahu. Nikdy nepřeceňujte své vlastní síly. Jestliže jste unaveni, elektrické nářadí 
nepoužívejte.

 Vhodně se oblékejte. Používejte pracovní oděv. Nenoste volný oděv nebo šperky. Zajistěte, aby se vaše 
vlasy, oblečení, rukavice nebo jiné části těla nedostaly do příliš malé vzdálenosti od otáčejících se nebo 
zahřívajících se částí elektrického nářadí.

 Připojte zařízení k odsávání prachu. Pokud nářadí poskytuje možnost připojení zařízení pro zachytávání nebo 
odsávání prachu, zajistěte, aby bylo toto zařízení správně připojeno a používáno. Používání tohoto zařízení 
může snížit nebezpečí související účinky prachu.

 Obrobek pevně upněte. K zajištění dílu, který budete řezat, použijte tesařskou svorku nebo svěrák.
 Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste pod vlivem alkoholu, drog, léků nebo jiných omamných či 

návykových látek.
 Toto zařízení není určeno k tomu, aby jej používaly osoby s omezenými tělesnými, smyslovými nebo 

duševními schopnostmi (včetně dětí) nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou 
pod dohledem osoby zodpovídající za jejich bezpečnost nebo pokud od této osoby neobdržely pokyny 
ke správnému používání zařízení. Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s tímto zařízením 
nebudou hrát.

Používání a údržba elektrického nářadí
 Vyskytne-li se během práce jakýkoli problém a také před každým prováděním čištění nebo údržby, při 

každém střídání pracovních směn a po dokončení práce, odpojte elektrické nářadí vždy od elektrické sítě! 
S jakkoli poškozeným elektrickým nářadím nikdy nepracujte.

 Pokud nářadí začne vydávat nezvyklý hluk nebo z něj začne vycházet neobvyklý zápach, ihned s ním 
přestaňte pracovat.
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 Nepřetěžujte elektrické nářadí. Elektrické nářadí bude pracovat lépe a bezpečněji, bude-li používáno 
v otáčkách, pro jaké bylo navrženo. Používejte správné nářadí, které je určeno pro konkrétní činnost. Práce se 
správně zvoleným nářadím je účinnější a bezpečnější.

 Nepoužívejte elektrické nářadí, které nelze bezpečně zapínat a vypínat pomocí ovládacího spínače. 
Používání nářadí v tomto stavu je nebezpečné. Vadné spínače musí být opraveny v autorizovaném servisním 
středisku.

 Před zahájením nastavování, výměnou příslušenství nebo údržbou odpojte toto nářadí od zdroje energie. 
Toto opatření zabrání nebezpečí náhodného rozběhnutí.

 Nepoužívané elektrické nářadí uložte tak, aby bylo mimo dosah dětí a nepovolaných osob. Elektrické nářadí 
může být v rukou nezkušených uživatelů nebezpečné. Pro uložení elektrického nářadí vybírejte suchá 
a bezpečná místa.

 Elektrické nářadí udržujte v dobrém stavu. Pravidelně kontrolujte nastavení pohyblivých součástí i jejich 
pohyblivost. Kontrolujte, zda ochranný kryt nebo jiné součásti nejsou poškozeny a neomezují tak bezpečnou 
funkci elektrického nářadí. Je-li nářadí poškozeno, před dalším použitím zajistěte jeho řádnou opravu. Mnoho 
zranění bývá způsobeno zanedbanou údržbou elektrického nářadí.

 Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně udržované a naostřené nářadí usnadňuje práci, snižuje 
nebezpečí zranění a umožňuje snazší kontrolu během práce. Používání jiného příslušenství, než které je 
uvedeno v návodu k obsluze, může způsobit poškození nářadí a zranění osob.

 Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástroje atd. používejte v souladu s těmito pokyny a způsobem, 
jehož popis se vztahuje ke konkrétnímu typu elektrického nářadí, daným pracovním podmínkám a druhu 
práce. Používání nářadí k jiným než určeným účelům, může mít za následek vznik nebezpečných situací.

Servis
 Nevyměňujte součásti nářadí, neprovádějte vlastními silami jeho opravy a žádným způsobem nezasahujte 

do jeho konstrukce. Provádění oprav nářadí svěřujte osobám s odbornou kvalifi kací.
 Každá oprava nebo úprava produktu provedená bez předchozího souhlasu naší společnosti je považována 

za nepřípustnou (může uživateli způsobit zranění nebo škodu).
 Provádění oprav nářadí vždy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Používejte pouze originální nebo 

doporučené náhradní díly. Tím bude zaručena bezpečnost vás samotných i vašeho nářadí.

Obecné bezpečnostní pokyny
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Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození nářadí, dílů nebo příslušenství. Před zahájením práce si 
udělejte čas na důkladné přečtení a porozumění tomuto návodu.

Instalace pilového listu: (Obr. 2)
1. Nejdříve odpojte zástrčku kabelu od zásuvky.
2. Otočte páčku upínací svorky 3 směrem doprava a zasuňte pilový list 5 za patku pily 4 do svorky pilového 

listu 3.  Uvolněte páčku upínací svorky.  
3. Zatahejte za pilový list, abyste se ujistili, zda je řádně upevněn. Uvolněný pilový list může vypadnout 

a způsobit zranění.
4. Připojte zástrčku kabelu k zásuvce, aby mohlo být nářadí použito.

Vyjmutí pilového listu
 Před vyjmutím z nářadí nechejte tento pilový list vychladnout. Při kontaktu s horkým 

pilovým listem hrozí riziko poranění. Zatlačte páčku upínací svorky 3 doprava 
a vytáhněte pilový list 5 z nářadí. Uvolněte páčku upínací svorky 3. 

  VAROVÁNÍ! 
Před připojením napájecího kabelu k zásuvce vždy zatáhněte za pilový list, abyste se ujistili, zda je bezpečně 
upevněn ve svorce. Při nedodržení tohoto pokynu může dojít k nebezpečné situaci.

Sestavení
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6. POUŽITÍ   
Provozní režimy

 Před jakoukoli prací na tomto nářadí odpojte zástrčku jeho kabelu od zásuvky.

Otočná a zasunovací patka pily (obr. 2)
Díky pohyblivosti můžete nastavitelnou patku pily 4 nastavit do požadované polohy na povrchu obrobku.
V závislosti na prováděné práci a na použitém pilovém listu můžete s patkou pily 4 variabilně pohybovat 
v podélném směru. 
Šestihranným klíčem povolte spodní šroub a nastavte patku pily 4 do požadované polohy. Znovu utáhněte šroub 
a zkontrolujte, zda je patka pily 4 řádně upevněna. 

Spínač napájení a zajišťovací tlačítko:
Chcete-li pilu zapnout, stiskněte prstem spínač napájení. Otáčky pily mohou být nastaveny v rozsahu 
1 000–3 000 otáček za minutu pomocí otočného ovladače otáček od polohy 1 do polohy 6. (Obr. 3) Chcete-li 
udržet určité otáčky, postupujte podle předchozího pokynu a použijte zajišťovací tlačítko. Chcete-li zajišťovací 
tlačítko uvolnit, jednoduše opět stiskněte spínač napájení.
 
Otáčení rukojeti
Stiskněte tlačítko pro otáčení. Tato šavlová pila se může otočit o 90° na levou a pravou stranu tak, aby mohla 
provádět řezy v různých úhlech. (Obr. 4)

Základní řezy:
Uchopte pevně tuto pilu a držte ji před sebou v bezpečné vzdálenosti. Ujistěte se, zda se pilový list nedotýká 
žádného předmětu a zda se napájecí kabel a prodlužovací nenachází v cestě tohoto pilového listu. Ujistěte se, 
zda je řezaný materiál řádně upevněn. Malé obrobky musí být bezpečně upnuty ve svěráku nebo pomocí svorek 
k pracovnímu stolu. Vyznačte si jasnou čáru řezu. Stiskněte spínač napájení, aby došlo k zahájení řezu. Položte 
patku pily na obrobek. NEPOUŽÍVEJTE SÍLU. Používejte pouze takový tlak, který je nutný pro provádění řezu. Svěřte 
provádění řezu pilovému listu a pile.

Ponorné řezy: (Obr. 5)
Vyznačte si jasnou čáru řezu. Z vyhovujícího výchozího bodu v oblasti výřezu umístěte špičku pilového listu do 
tohoto bodu s pilou rovnoběžnou s čárou řezu. Pomalu snižujte pilu, dokud se okraj patky pily neopře o obrobek. 
Zapněte pilu a počkejte, dokud nedosáhne maximálních otáček. S pilou opřenou o patku pily nechejte pilu 
pomalu pohybovat dopředu, aby se pilový list zařezal do čáry řezu. Pokračujte v tomto pohybu, dokud nebude 
pilový list v kolmé poloze vzhledem k obrobku.
 
Užitečné rady
Tipy

 Při řezání lehkých stavebních materiálů dodržujte zákonná ustanovení a doporučení 
dodavatelů těchto materiálů.

Provádějte kontrolu dřeva, lisovaných desek, stavebních materiálů atd., zda v nich nejsou cizí předměty, jako jsou 
hřebíky, šrouby nebo jiné podobné prvky, a vždy používejte správné pilové listy.
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Zapněte nářadí a naveďte jej směrem k obrobku. Položte základnu na povrch obrobku a zahajte řez materiálem, 
při kterém udržujte rovnoměrný kontaktní přítlak a posuv. Po ukončení řezu toto nářadí vypněte. 
Dojde-li k zablokování pilového listu, okamžitě toto nářadí vypněte. Pomocí vhodného nástroje roztáhněte řezaný 
materiál a vytáhněte pilový list z řezu. 

Ponorné řezy 
 Ponorné řezy jsou vhodné pouze pro řezání měkkých materiálů, jako jsou dřevo, 

sádrokartonové desky a jiné podobné materiály! Neprovádějte ponorné řezy do 
kovových materiálů!

Při provádění ponorných řezů používejte pouze krátké pilové listy.
Umístěte tuto pilu s hranou patky pily 4 na obrobku a zapněte ji. U elektrického nářadí s regulací rychlosti zdvihu 
nastavte maximální provozní otáčky. Přitlačte elektrické nářadí pevně k obrobku a nechejte pilový list, aby se 
pomalu zařezal do obrobku. 
Jakmile se patka pily 4 dostane do úplného kontaktu s povrchem obrobku, pokračujte v řezání podél požadované 
čáry řezu. U určitých řezů může být pilový list 5 upnutý také obráceně otočený o 180° a šavlová pila může být 
odpovídajícím způsobem vedena obráceně. 

Srovnávací řezy
Pomocí elastických bimetalových pilových listů mohou být předměty upevněné ve stěně (například vyčnívající 
stavební prvky, jako jsou vodovodní potrubí atd.) z této stěny snadno odřezány.

 Dbejte na to, aby použitý pilový list vždy přesahoval za průměr řezaného materiálu. 
Hrozí riziko zpětného rázu. 

Přiložte pilový list přímo ke stěně a vyvíjejte na nářadí menší boční tlak, dokud se patka pily neopře o stěnu. 
Zapněte nářadí a s konstantním bočním přítlakem proveďte požadovaný řez obrobkem. 

Chladicí kapalina / Mazivo
Při řezání kovu musí být podél čáry řezu použita chladicí kapalina / mazivo, protože dochází k velkému zahřívání 
materiálu. 

  VAROVÁNÍ! 
Zajistěte, aby se pilový list nedotýkal obrobku, dokud tato pila nedosáhne maximálních otáček nastavených 
otočným ovladačem otáček. Nedodržení tohoto pokynu by mohlo vést ke ztrátě ovladatelnosti a k vážnému 
zranění.

Řezání kovu:
Při řezání kovového materiálu tímto nářadím zajistěte, aby byl použit ostrý pilový list určený k tomuto účelu. 
Doporučujeme namazání řezné plochy řezným olejem, aby bylo zabráněno hromadění tepla. Postupujte podle 
obecného postupu pro řezání popsaného na předchozí straně. Nepůsobte na nářadí silou. Používejte pouze 
takový tlak, který je nutný pro provádění řezu.
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Údržba
  VAROVÁNÍ! 

Zabraňte tomu, aby se do kontaktu s plastovými díly dostaly brzdové kapaliny, benzín, výrobky na bázi ropy, 
penetrační oleje atd. Takové látky obsahují chemikálie, které mohou poškodit, oslabit nebo zničit kryt, a tak 
mohou narušit integritu dvojité izolace.

 Kontrola montážních šroubů 
Pravidelně kontrolujte všechny upevňovací šrouby a ujistěte se, zda jsou řádné dotaženy. Je-li některý z těchto 
šroubů uvolněn, okamžitě jej utáhněte. Při nedodržení tohoto pokynu by mohlo dojít k vážnému zranění.

 Údržba motoru
Vinutí tohoto motoru je srdcem tohoto elektrického nářadí. Věnujte náležitou péči tomu, aby nedošlo k poškození 
vinutí motoru a k jeho znečištění olejem nebo vodou.

 Kontrola uhlíků
Tento motor je opatřen uhlíky, které jsou spotřebními díly. Jakmile dojde k nadměrnému opotřebování uhlíků, při 
výměně použijte nové originální uhlíky, protože opotřebované uhlíky mohou způsobit poruchu motoru. Mimoto 
udržujte uhlíky stále čisté a zajistěte, aby se ve svých držácích volně pohybovaly.

  VAROVÁNÍ! 
Sada náhradních uhlíků je součástí tohoto balení pro účely výměny. Kontroly a výměny uhlíků mohou provádět 
pouze technici autorizovaných servisů, kteří budou používat originální náhradní díly, aby byla zajištěna 
neporušenost dvojité izolace. Z důvodu zajištění bezpečnosti našich zákazníků důrazně doporučujeme, aby 
uživatelé tohoto nářadí neprováděli kontrolu a výměnu uhlíků.

  Poznámka: 
Při normálním používání vydrží uhlíky v tomto nářadí déle, než je záruční doba 90 dnů od zakoupení. Proto 
nesnímejte kryt tohoto nářadí během 90 dnů od zakoupení, abyste provedli kontrolu uhlíků, protože v takovém 
případě zanikne platnost záruky poskytovaná výrobcem. Musíte výrobek vrátit, přečtěte si část týkající se záruky. 

  Poznámka: 
Přečtěte si prosím „VAROVÁNÍ“ nebo předcházející část týkající se kontroly a výměny uhlíků.
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7. TECHNICKÉ ÚDAJE
Výkon 1 050 W

Napájecí napětí 230  240 V  50/60 Hz

Délka zdvihu 25 mm

Jmenovité otáčky 1 000–3 000/min

1 pilový list součást dodávky

8. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Před zahájením jakéhokoli čištění vždy odpojte zástrčku od síťové zásuvky.

Čištění 
 Udržujte všechna bezpečnostní zařízení, větrací otvory a motorové kryty co nejvíce očištěné od nečistot 

a prachu. 
 Očistěte zařízení čistým hadříkem nebo jej profoukněte stlačeným vzduchem s nízkým tlakem. 
 Doporučujeme vám, abyste zařízení očistili okamžitě po ukončení každého používání. 
 Pravidelně zařízení čistěte vlhkým hadříkem s trochou jemného mýdla. Nepoužívejte čisticí prostředky nebo 

rozpouštědla, protože by mohly narušit plastové díly. Zajistěte, aby se do zařízení nedostala žádná voda. 

Uhlíky 
V případě nadměrného jiskření nechejte uhlíky zkontrolovat, a to pouze kvalifi kovaným elektrikářem. 

  DŮLEŽITÉ
Uhlíky může vyměňovat pouze kvalifi kovaný elektrikář. 

Údržba 
Uvnitř tohoto zařízení nejsou žádné díly, které by vyžadovaly dodatečnou údržbu.
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9. LIKVIDACE

POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYŘAZENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ
Vyřazený obalový materiál zlikvidujte v místě určeném pro likvidaci odpadů ve vašem bydlišti.

Tento spotřebič a jeho příslušenství jsou vyrobeny z různých materiálů, jako například z kovu 
a plastů. 
Poškozené díly odneste do recyklačního střediska. Dotazy směřujte na příslušné oddělení 
místního úřadu.

Tento spotřebič splňuje všechny základní požadavky směrnic EU.

Text, design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo 
provádět takové změny.

Uživatelské příručka v originálním jazyce.
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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






