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Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

1. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
  UWAGA! 

Przed użyciem należy uważnie przeczytać tę instrukcję.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
  Ostrożnie wypakuj produkt i zwróć uwagę, by nie wyrzucić żadnej części opakowania przed wypakowaniem 

i zidentyfikowaniem wszystkich części tego produktu.
 Przechowuj produkt w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.
 Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i zalecenia. Postępowanie niezgodnie z ostrzeżeniami i zaleceniami może 

spowodować wypadek, pożar i/lub poważne obrażenia.

Opakowanie
Urządzenie zostało umieszczone w opakowaniu chroniącym je przed uszkodzeniem podczas transportu. 
Opakowanie jest surowcem wtórnym i można je przekazać do recyklingu.

Wskazówki dotyczące użycia
Przed rozpoczęciem pracy z tym narzędziem przeczytaj poniższe przepisy bezpieczeństwa i instrukcję obsługi. 
Zapoznaj się dokładnie z elementami sterującymi urządzenia i właściwym sposobem ich użycia. Przechowuj 
instrukcję w bezpiecznym miejscu do użytku w przyszłości. Zaleca się zachowanie co najmniej przez okres 
gwarancji oryginalnego opakowania wraz z elementami wewnętrznymi, paragonu i karty gwarancyjnej. W razie 
konieczności przemieszczenia należy zapakować narzędzie do oryginalnego pudełka dostarczonego przez 
producenta, aby zapewnić maksymalną ochronę produktu podczas transportu (na przykład przewożenie lub 
wysłanie urządzenia do serwisu). 

Uwaga: Przy przekazaniu narzędzia innemu użytkownikowi, należy dołączyć do niego instrukcję. 
Stosowanie się do zaleceń użytkowania jest niezbędnym warunkiem prawidłowego użytkowania 
urządzenia. Instrukcja obsługi oprócz instrukcji użytkowania zawiera także informacje dotyczące 
wykonywania konserwacji i napraw. 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub szkody powstałe w wyniku 
nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.

Uważnie przeczytaj, zapamiętaj i przestrzegaj wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

  UWAGA! 
Nigdy nie należy patrzeć bezpośrednio w źródło wiązki lasera ani kierować lasera na inną osobę lub zwierzę. 
Osoby zazwyczaj chronią oczy mrugając lub instynktownie odwracając głowę w drugą stronę.
Ponadto nigdy nie należy używać żadnych innych urządzeń optycznych do patrzenia 
bezpośrednio w źródło wiązki laserowej!
W przypadku nieprzestrzegania tej instrukcji mogą wystąpić poważne problemy 
zdrowotne związane ze wzrokiem.
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Obsługa urządzenia
  Ten przyrząd jest przeznaczony do pomiaru odległości i pomocy w ręcznym obliczaniu powierzchni 

i objętości.
  Urządzenie nie może być używane poza określonym zakresem zastosowania. Zabrania się usuwania z tego 

przyrządu wszelkich etykiet zawierających ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa lub instrukcje dotyczące 
prawidłowego użytkowania przyrządu.

  Surowo zabrania się naprawiania przyrządu poza autoryzowanym centrum serwisowym.
  Nie można zmienić rozmiaru tego instrumentu ani w żaden sposób go regulować.
  Przyrząd ten nie może być skierowany bezpośrednio w stronę słońca, gdyż spowoduje to jego uszkodzenie.
  Podczas pomiarów odległości należy zachować szczególną ostrożność, gdy przyrząd jest używany w 

bliskiej odległości.

Klasyfikacja laserów
  Dalmierz wykorzystuje do pomiaru wiązkę laserową, która wychodzi z przedniej części urządzenia.

2. SYMBOLE

Ten produkt spełnia wymagania 
obowiązujących norm i przepisów.

Przed użyciem tego narzędzia 
przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

Laser klasy 2
Nigdy nie świeć laserem w oczy osób 
ani zwierząt domowych i nigdy nie 
patrz w promień lasera!

Przeznaczone do recyklingu

Instrukcje bezpieczeństwa l Symbole
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3. OPIS OGÓLNY
Instalacja i wymiana baterii
1. Otwórz pokrywę komory baterii z tyłu urządzenia, włóż prawidłowo baterię zgodnie z instrukcją polaryzacji 

i zamknij pokrywę komory baterii.
2. Ten przyrząd wykorzystuje baterię alkaliczną 1,5 V typu AAA / akumulator nr 7.
3. Jeśli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane, należy wyjąć z niego baterie.

Ekran wyświetlacza

Pojemność akumulatora

Jednostki pomiarowe

Główny wiersz wyświetlacza

Włączenie lasera

Wskaźnik pomiaru

Wyświetlanie wartości minimalnej

Powierzchnia, objętość

Wyświetlanie wartości maksymalnej

Twierdzenie Pitagorasa – pomiar pośredni

Zapisywanie danych

Ta instrukcja obsługi jest ogólna, wersja zwykła nie posiada funkcji głosowej, pozostałe funkcje są takie same.

Punkt odniesienia

Drugi pomiar 
Obliczona wartość 

(główna powierzchnia wyświetlacza) 

Przedni/tylny przełącznik wskaźnika / Przełącznik urządzenia 

Przełącznik trybu pomiarowego / Wyłącznik dźwięku 

Pozioma poziomica

Stan naładowania
Pierwszy pomiar

Pozioma poziomica
Trzeci pomiar

Maksymalna testowana  
odległość

Pomiar / Włączanie

Dodawanie i odejmowanie

Usuń/wyłącz

Opis podstawowy
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4. PODSTAWOWE FUNKCJE
1. Wciśnij krótko przycisk , aby włączyć przyrząd, laser włączy się jednocześnie i przyrząd wejdzie w tryb 

testowy.
2. Naciśnij krótko przycisk , aby włączyć pomiar referencyjny przód/tył i naciśnij długo, aby przełączyć 

jednostki pomiarowe.
3. Naciśnij krótko przycisk , aby przełączyć pomiar plus/minus.
4. Naciśnij krótko przycisk , aby przełączyć pomiar powierzchni/objętości. W przypadku typu z funkcją 

głosową należy wyłączyć tę funkcję długim naciśnięciem.
5. Krótkie naciśnięcie przycisku  spowoduje wyczyszczenie danych, długie naciśnięcie wyłączy 

urządzenie.
6. „Krótkie naciśnięcie” oznacza, że przycisk jest zwalniany natychmiast po naciśnięciu, natomiast „długie 

naciśnięcie” oznacza, że przycisk musi być wciśnięty przez 2 sekundy.

Funkcje pomiarowe
1. Krótkie naciśnięcie przycisku  włącza przyrząd i uruchamia laser. Po wysłaniu wiązki lasera do pozycji 

pomiarowej, odległość pomiędzy przyrządem a punktem uderzenia wiązki lasera można uzyskać poprzez 
krótkie naciśnięcie przycisku pomiaru .

 Uzyskany wynik pomiaru zostanie wyświetlony w głównym wierszu wyświetlacza. Zwróć uwagę na 
przednią i tylną płaszczyznę odniesienia przy dokonywaniu pomiarów. Ten przyrząd oblicza odległość od 
swojego dna jako pomiar domyślny.

2. Długie naciśnięcie tego przycisku  powoduje przejście do trybu pomiaru ciągłego, a na wyświetlaczu 
pojawią się maksymalne i minimalne zmierzone wartości. Naciśnij krótko ten przycisk, aby wyjść z trybu 
pomiaru ciągłego.
W procesie obliczania powierzchni, objętości i stosowania twierdzenia Pitagorasa, pomiar ciągły jest 
przydatny dla użytkowników, aby uzyskać dokładną najdłuższą i najkrótszą krawędź.

Funkcje pomiarowe dodawania i odejmowania
Pomiar odległości jednego odcinka może być sumowany przez dodawanie i odejmowanie. Wcisnąć przycisk 

, na wyświetlaczu pojawi się „+” i przyrząd przejdzie w tryb kumulatywnego pomiaru sumującego. Naciśnij 
ponownie przycisk pomiaru, a przyrząd doda wyniki bieżącego i poprzedniego, ostatniego pomiaru. Pomiar ten 
może być wykonywany kolejno po sobie.
Wciśnij przycisk , na wyświetlaczu pojawi się „-” i urządzenie przejdzie do trybu kumulatywnego pomiaru 
odejmującego. Ponownie naciśnij przycisk pomiaru, a przyrząd odejmie wyniki bieżącego pomiaru od 
poprzedniego, ostatniego pomiaru. Pomiar ten może być wykonywany kolejno po sobie.

Metoda pomiaru powierzchni/objętości
1. Naciśnij przycisk , na wyświetlaczu pojawi się ikona .
 Teraz miga pierwsza krawędź, naciśnij przycisk pomiaru, aby uzyskać odległość pierwszej krawędzi. 

Następnie druga krawędź będzie migać, naciśnij przycisk pomiaru, aby uzyskać odległość drugiej krawędzi. 
Powierzchnia zostanie automatycznie obliczona i wyświetlona w głównym wierszu wyświetlacza.

2. Naciśnij przycisk , na wyświetlaczu pojawi się ikona .
 Teraz miga pierwsza krawędź, naciśnij przycisk pomiaru, aby uzyskać odległość pierwszej krawędzi. 

Następnie druga krawędź będzie migać, naciśnij przycisk pomiaru, aby uzyskać odległość drugiej krawędzi. 
Następnie trzecia krawędź będzie migać, naciśnij przycisk pomiaru, aby uzyskać odległość trzeciej 

Podstawowe funkcje
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krawędzi. Objętość zostanie automatycznie obliczona i wyświetlona w głównym wierszu wyświetlacza.
Pomiar pośredni z wykorzystaniem twierdzenia Pitagorasa
1. Naciśnij przycisk  trzy razy a na wyświetlaczu pojawi się ikona .
 Teraz będzie migać przyprostokątna, naciśnij przycisk pomiaru, aby uzyskać odległość pierwszego boku. 

Następnie zacznie migać przeciwprostokątna, naciśnij przycisk pomiaru, aby uzyskać odległość drugiej 
przeciwprostokątnej. Następna przyprostokątna zostanie obliczona automatycznie i wyświetlona w 
głównym wierszu wyświetlacza.

2. Naciśnij przycisk  cztery razy a na wyświetlaczu pojawi się ikona . Zmierz migające boki jeden po 
drugim, a urządzenie obliczy odległość (1).

Funkcje pomiarowe
Wciśnij przycisk F pięć razy, aby przejść do funkcji zapisu, a następnie wciśnij przycisk +/-, aby wyświetlić  
20 poprzednich danych pomiarowych.

5. DANE TECHNICZNE
1 Zakres pomiaru 50 m

2 Minimalny zakres pomiaru 0,05 m

3 Dokładność pomiarów ± 1,5 mm

4 Prędkość pomiaru 0,3–1 s

5 Wybór daty pomiaru Wskaźnik przedni/tylny

6 Wybór jednostek pomiaru m / ft / in

7 Funkcja głosowa Tak

8 Metoda obliczania powierzchni Tak

9 Metoda obliczania objętości Tak

10 Metoda obliczania Hook stock Tak

11 Różnica wysokości Tak

12 Funkcje dodawania i odejmowania Tak

13 Pomiar ciągły Tak

14 Zapisywanie danych pomiaru 20 grup

15 Typ akumulatora AAA

16 Wytrzymałość baterii 5 000 pomiarów

17 Typ lasera Klasa II

18 Temperatura pracy -5 ~ 40 °C

19 Temperatura przechowywania -20 ~ 60 °C

20 Wymiary produktu 113 50 27 mm

Podstawowe ustawienia l Parametry techniczne
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6. UTYLIZACJA

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ
Wszelkie zużyte opakowania należy przekazać do miejsca określonego przez lokalny urząd zajmujący 
się utylizacją odpadów.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na produktach lub w załączonej dokumentacji oznacza, że 
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane do kosza na 
śmieci. Przekaż te produkty do właściwego punktu zbiórki odpadów, gdzie zostanie 
przeprowadzona ich prawidłowa utylizacja, renowacja lub recykling. W niektórych 
krajach Unii Europejskiej lub w niektórych państwach europejskich przy zakupie 
nowego, odpowiedniego produktu można dokonać zwrotu zużytego produktu lokalnemu 
sprzedawcy. Przez prawidłową utylizację tego produktu przyczyniasz się do ochrony 
cennych zasobów naturalnych i zapobiegasz ewentualnemu negatywnemu wpływowi 
odpadów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, do którego mogłoby dojść w wyniku 
nieprawidłowej utylizacji odpadu. Szczegółowych informacji udzielą lokalne urzędy lub 
najbliższy punkt zbiórki odpadów. Nieprawidłowa utylizacja tego rodzaju odpadów może 
podlegać karom pieniężnym zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.

Dla firm w krajach Unii Europejskiej
Jeśli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne lub elektroniczne, zasięgnij informacji 
u swego sprzedawcy lub dostawcy. Utylizacja produktu w krajach poza Unią Europejską. 
Jeżeli chcesz zutylizować ten produkt, zasięgnij niezbędnych informacji w lokalnych 
urzędach lub u sprzedawcy.

Produkt spełnia wszelkie podstawowe wymagania wszystkich właściwych dyrektyw UE.

Tekst, design i specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do 
dokonania tych zmian.

Utylizacja









2310, Szigetszentmiklós 
Kántor u. 10

 A termék gyártója: FAST ČR, a.s. (U Sanitasu 
1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország)

 A FAST Hungary Kft. (2310 Szigetszentmiklós, 
Kántor út 10.) mint a termék magyarországi im-
portőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és 
gyártási számú készülékre jótállást biztosít a 
fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

 A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó 
részére történő átadástól (vásárlástól), illetve 
ha az üzembe helyezést a terméket értékesítő 
vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az 
üzembe helyezéstől számított 24 hónapig, míg 
250.000,- Ft eladási ár felett 36 hónapig tartó 
időtartamra vállal jótállást. Ha a terméket a 
fogyasztó az átadástól számított fél éven belül 
helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő a 
termék átadásától kezdődik. A termék alkotóré-
szeire és tartozékaira (pl. akkumulátor) a jótál-
lási idő a termék átadásától számított 12 hónap. 

 A jótállási igény a jótállási jeggyel, az át-
adástól (ha releváns az üzembe helyezéstől) 
számított (i) 1 évig - 100.000,- Ft eladási árat 
meg nem haladó termék esetén; (ii) 2 évig - 
250.000,- Ft eladási árat meg nem haladó ter-
mék esetén; (iii) 3 évig - 250.000,- Ft eladási 
árat meghaladó termék esetén a terméket 
értékesítő vállalkozásnál, annak székhelyén, 
vagy bármely telephelyén, fióktelepén, illetve 
mindhárom esetben a jótállási jegyen feltünte-
tett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg az 
előző (i) pont szerinti esetben, azaz 100.000,- Ft 
eladási árat meg nem haladó termék esetén a 
13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivata-
los szerviznél érvényesíthető.  Jótállási jegy
hiányában a fogyasztói szerződés megkötését
bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó be-
mutatja a termék ellenértékének megfizetését
hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek
érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy
őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási
időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó -
választása szerint - (i) a hibás termék díjmentes 
kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, 
ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy 
ha az a jótállásra kötelezettnek a fogyasztó által 
érvényesíteni kívánt másik igény teljesítésével
összehasonlítva aránytalan többletköltséget
eredményezne, vagy (ii) ha a kötelezett a kija-
vítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e
kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a
fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget ten-
ni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy
kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor
a fogyasztó megfelelő árleszállítást igényel-
het, vagy a hibát a kötelezett költségére maga
kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja vagy el-
állhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt

elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott 
jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott 
költséget köteles a jótállásra kötelezettnek 
megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra 
kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként 
indokolt volt.  Ha a jótállási időtartam alatt a 
termék első alkalommal történő javítása során 
megállapítást nyer, hogy a termék nem javít-
ható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányá-
ban a termék a megállapítást követő 8 napon 
belül kicserélésre kerül. Ha a termék cseréjére 
nincs lehetőség, a fogyasztó által bemutatott, 
a termék ellenértékének megfizetését igazoló 
bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon 
belül kell a fogyasztó részére visszatéríteni.  
Ha a jótállási időtartam alatt a termék három 
alkalommal történő kijavítást követően ismét 
meghibásodik, a fogyasztó eltérő rendelkezése 
hiányában, valamint ha a fogyasztó nem igényli 
a vételár arányos leszállítását, és nem kívánja a 
terméket a jótállásra kötelezett költségére kija-
vítani vagy mással kijavíttatni, a termék 8 napon 
belül kicserélésre kerül. Ha a termék kicserélé-
sére nincs lehetőség, a fogyasztó által bemu-
tatott, a termék ellenértékének megfizetését 
igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc 
napon belül kell a fogyasztó részére visszaté-
ríteni.  Ha a termék kijavítására a kijavítási 
igény közlésétől számított 30. napig nem kerül 
sor, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a 
terméket a 30 napos határidő eredménytelen el-
teltét követő nyolc napon belül cserélni kell. Ha 
a termék cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztó 
által bemutatott, a termék ellenértékének meg-
fizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételá-
rat a 30 napos kijavítási határidő eredménytelen 
elteltét követő nyolc napon belül kell a fogyasztó 
részére visszatéríteni.  A fogyasztó a hiba fel-
fedezését követően késedelem nélkül, legké-
sőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon belül 
köteles a hibát közölni. A bejelentés kapcsán 
kérjük vegye figyelembe, hogy a jótállási igény 
kizárólag a jótállási határidőben érvénye-
síthető! Mindazonáltal a jótállási határidő 
meghosszabbodik a javításra átadás nap-
jától kezdve azzal az idővel, amely alatt a 
fogyasztó a terméket a hiba miatt rendelte-
tésszerűen nem használhatta. Ha a jótállásra 
kötelezett jótállási kötelezettségének megfelelő 
határidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a 
fogyasztó erre irányuló felhívásában tűzött meg-
felelő határidő elteltétől számított 3 hónapon 
belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a 
jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása 
jogvesztéssel jár. A jótállási kötelezettség telje-
sítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a 
jótállás kötelezettjét terhelik. 

 A 151/2003. (IX.22.) Korm.rendeletben meg-
határozott tartós fogyasztási cikk meghibáso-
dása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított három munkanapon belül érvénye-
sített csereigény esetén a terméket értékesítő 
vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan több-
letköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási 
cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás 
a rendeltetésszerű használatot akadályozza (és 
a csere nem lehetetlen).  Kijavítás esetén a fo-
gyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet be-
építésre. Javítási- vagy csereigény esetén töre-
kedni kell arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 
15 napon belül megtörténjen. Ha a javítás vagy a 
csere időtartama a 15 napot meghaladja, akkor 
tájékoztatni kell a fogyasztót a kijavítás vagy a 
csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a 
fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elekt-
ronikus úton, vagy a fogyasztó általi átvétel iga-
zolására alkalmas más módon történik. A rögzí-
tett bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy 
tömegközlekedési eszközön kézi csomagként 
nem szállítható fogyasztási cikket – járművek 
kivételével - az üzemeltetés helyén kell megja-
vítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem 
végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az 
el – és visszaszállításról a jótállás kötelezettje, 
vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvénye-
sített kijavítási igény esetén – a javítószolgálat 
gondoskodik. 

 Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra 
kötelezett mentesül a jótállási kötelezettség alól, 
ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasz-
tó részére való átadását követően keletkezett, 
így például ha a hibát  nem rendeltetésszerű 
használat, használati útmutató figyelmen kí-
vül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, 
leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívül-
álló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél 
nagyobb ingadozása)  illetéktelen átalakítás, 
beavatkozás, nem hivatalos szerviz által vég-
zett szakszerűtlen javítás  fogyasztó feladatát 
képező karbantartási munkák elmulasztása  
normál, természetes elhasználódásra visszave-
zethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemszerű 
kopásnak tulajdonítható meghibásodás okoz-
ta. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő 
jogait, így különösen a Polgári Törvénykönyv 
szerinti kellékszavatossági illetve termékszava-
tossági jogait nem érinti.  Tájékoztatjuk, hogy 
a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott 
fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése 
érdekében Ön a megyei (fővárosi) kereskedelmi 
és iparkamarák által működtetett békéltető tes-
tület eljárását is kezdeményezheti (a békéltető 
testületek elérhetősége: https://bekeltetes.hu/
index.php?id=testuletek).

Jótállási jegy
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A kereskedő tölti ki

Megnevezés:...............................................................................................................................................................

Típus:........................................................................ Gyártási szám: …………………………………………….

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (ha alkalmazható):……………………………………

Vásárlást igazoló bizonylat  száma:……………………………………………………………………………….

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20......  ..................hó.............nap.

Kereskedő bélyegzője: Kereskedő aláírása: …………………………………

Kereskedő címe: ………………………………………………

Javítás esetén alkalmazandó
A kereskedő vagy szerviznél történő közvetlen bejelentés esetén a szerviz tölti ki

A jótállási igény bejelentésének időpontja: ……………………………………………………………………….

Javításra átvétel időpontja:…………………………………………………………………………………………

Hiba oka:……………………………………………………………………………………………………………

Javítás módja:……………………………………………………………………………………………………..

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:……………………………………………………...

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:………..………………………………….

Szerviz pecsétje: Kereskedő pecsétje:…………………………………

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre. 

A csere időpontja: …………………………………………………

Kereskedő bélyegzője:

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. H-2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830;

Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu






