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Laserový merač vzdialenosti 
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Ďakujeme vám za kúpu tohto laserového merača vzdialenosti FIELDMANN. Pred jeho 
použitím si, prosím, pozorne prečítajte túto používateľskú príručku a uschovajte ju na 
prípadné neskoršie použitie.
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Bezpečnostné pokyny

1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
  VAROVANIE! 

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod.

Dôležité bezpečnostné varovania
  Opatrne výrobok vybaľte a dávajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť balenia skôr, než vybalíte a nájdete 

všetky súčasti tohto výrobku.
  Uložte tento výrobok na suchom mieste mimo dosahu detí.
 Prečítajte si všetky upozornenia a pokyny. V prípade nedodržania varovných upozornení a pokynov hrozí 

nebezpečenstvo nehody, požiaru a/alebo vážneho zranenia.

Balenie
Tento výrobok je umiestnený v obale, ktorý zabraňuje jeho poškodeniu počas prepravy. Tento obal predstavuje 
opätovne využiteľnú surovinu, a preto ho môžete odovzdať na recykláciu.

Pokyny na použitie
Pred začatím práce s týmto náradím si prečítajte nasledujúce bezpečnostné predpisy a pokyny na použitie. 
Dôkladne sa oboznámte s ovládacími prvkami zariadenia a so správnym spôsobom jeho používania. Uložte 
tento návod na bezpečné miesto na neskoršie použitie. Odporúčame vám, aby ste si aspoň počas platnosti 
záruky uschovali originálny obal vrátane vnútorných baliacich materiálov, pokladničný doklad a záručný list. 
V prípade prepravy zabaľte náradie do originálnej škatule od výrobcu, aby bola zaistená maximálna ochrana 
tohto výrobku počas prepravy (napríklad odvoz alebo odoslanie do servisného strediska). 

Poznámka: Ak budete toto náradie odovzdávať ďalšiemu používateľovi, priložte k nemu aj tento návod. 
Dodržiavanie dodávaných pokynov na používanie je nevyhnutným predpokladom správneho používania 
zariadenia. Návod na použitie obsahuje okrem pokynov na obsluhu aj pokyny na vykonávanie údržby 
a opráv. 

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za nehody alebo škody vzniknuté v dôsledku 
nedodržiavania pokynov v tomto návode.

Pozorne si prečítajte, zapamätajte a dodržujte tieto bezpečnostné pokyny.

  VAROVANIE! 
Nikdy sa nepozerajte priamo do zdroja laserového lúča a nikdy laserom nemierte na inú osobu alebo zviera. 
Osoby si obvykle chránia oči mrknutím alebo inštinktívne otočia hlavu na inú stranu.
Nikdy tiež nepoužívajte žiadne iné optické zariadenia, aby ste sa pozerali priamo do 
zdroja laserového lúča!
Pri nedodržaní tohto pokynu môžete čeliť vážnym zdravotným problémom so zrakom.
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Použitie tohto prístroja
  Tento prístroj je určený na meranie vzdialenosti a pomáha pri ručnom výpočte plôch a objemov.
  Tento prístroj sa nemôže používať mimo svojho definovaného rozsahu použitia. Je zakázané odstraňovať 

z tohto prístroja akúkoľvek nálepku, ktorá obsahuje bezpečnostné upozornenia alebo pokyny na správne 
používanie prístroja.

  Je prísne zakázané opravovať tento prístroj mimo autorizovaného servisu.
  Pri tomto prístroji nie je možné meniť jeho veľkosť a nemôže byť nijako nastavený.
  Tento prístroj nemôže byť namierený priamo na slnko, pretože by došlo k jeho poškodeniu.
  Počas merania vzdialenosti je nutné, aby ste boli veľmi opatrní pri použití tohto prístroja v blízkom okolí.

Klasifikácia lasera
  Tento merač vzdialenosti používa na meranie laserový lúč, ktorý vychádza z prednej časti tohto prístroja.

2. SYMBOLY

Tento výrobok spĺňa požiadavky 
platných noriem a predpisov.

Pred použitím tohto náradia si pozorne 
prečítajte návod na použitie.

Laser triedy 2
Nikdy laserom nesvieťte do očí osôb 
alebo zvierat a nikdy sa nepozerajte do 
zdroja laserového lúča!

Určené na recykláciu

Bezpečnostné pokyny l Symboly
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3. VŠEOBECNÝ OPIS
Inštalácia a výmena batérie
1. Otvorte kryt batérie na zadnej časti prístroja, vložte batériu správne podľa pokynov týkajúcich sa polarity 

a zavrite kryt priestoru na batériu.
2. Tento prístroj používa alkalickú batériu 1,5 V typu AAA/nabíjaciu batériu č. 7.
3. Ak sa nebude tento prístroj dlhší čas používať, vyberte z neho, prosím, batériu.

Obrazovka displeja

Kapacita batérie

Jednotky merania

Hlavný riadok displeja

Zapnutie lasera

Ukazovateľ merania

Zobrazenie minimálnej hodnoty

Plocha, objem

Zobrazenie maximálnej hodnoty

Pytagorova veta – nepriame meranie

Uloženie dát

Tento návod je všeobecným návodom, bežná verzia nemá hlasovú funkciu, ostatné funkcie sú rovnaké.

Referenčný bod

Druhé meranie 
Vypočítaná hodnota 

(hlavná plocha displeja) 

Spínač ukazovateľa predný/zadný / Prepínač jednotiek 

Spínač režimu merania / Vypínač zvuku 

Horizontálna libela

Stav nabitia
Prvé meranie

Horizontálna libela
Tretie meranie

Maximálna testovaná  
vzdialenosť

Meranie/Zapnutie

Pripočítať a odčítať

Zmazať/Vypnúť

Základný popis



SK

AKUMULÁTOROVÁ ŠABĽOVÁ PÍLA POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

21

4. ZÁKLADNÉ NASTAVENIE
1. Krátko stlačte tlačidlo , aby došlo k zapnutiu prístroja, laser sa zapne súčasne a prístroj vstúpi do 

testovacieho režimu.
2. Krátko stlačte tlačidlo , aby došlo k zapnutiu predného/zadného referenčného merania a dlhým 

stlačením prepnete jednotky merania.
3. Krátko stlačte tlačidlo , aby došlo k prepnutiu plus/mínus merania.
4. Krátko stlačte tlačidlo , aby došlo k prepnutiu merania plocha/objem. Pri type s hlasovou funkciou 

vypnite túto funkciu dlhým stlačením.
5. Krátko stlačte tlačidlo , aby došlo k zmazaniu dát, dlhé stlačenie tento prístroj vypne.
6. „Krátke stlačenie“ znamená uvoľnenie tlačidla ihneď po jeho stlačení, ale „dlhé stlačenie“ znamená, že toto 

tlačidlo musí byť stlačené 2 sekundy.

Funkcia na meranie
1. Krátko stlačte tlačidlo , aby došlo k zapnutiu prístroja a spusteniu lasera. Po vyslaní laserového lúča do 

meranej polohy sa môže vzdialenosť medzi prístrojom a bodom dopadu laserového lúča získať krátkym 
stlačením tlačidla na meranie .

 Získaný výsledok merania bude zobrazený na hlavnom riadku displeja. Pri meraní venujte, prosím, pozornosť 
prednej a zadnej referenčnej rovine merania. Tento prístroj počíta vzdialenosť od svojej spodnej časti ako 
východiskové meranie.

2. Stlačte dlho toto tlačidlo  , aby ste vstúpili do režimu súvislého merania, a na displeji budú zobrazené 
maximálne a minimálne zmerané hodnoty. Stlačte krátko toto tlačidlo, aby ste vystúpili z režimu súvislého 
merania.
Pri procese výpočtu plochy, objemu a pri využívaní Pytagorovej vety je kontinuálne meranie pre používateľov 
užitočné, aby získali presnú najdlhšiu a najkratšiu hranu.

Sčítacie a odčítacie meracie funkcie
Meranie vzdialenosti jedného segmentu môže byť akumulované sčítaním a odčítaním. Stlačte tlačidlo , na 
displeji sa objaví „+“ a prístroj vstúpi do režimu kumulatívneho sčítacieho merania. Znovu stlačte tlačidlo merania 
a prístroj sčíta výsledky aktuálneho a predchádzajúceho posledného merania. Toto meranie sa môže vykonávať 
postupne za sebou.
Stlačte tlačidlo , na displeji sa objaví „-“ a prístroj vstúpi do režimu kumulatívneho odčítacieho merania. Znovu 
stlačte tlačidlo merania a prístroj odčíta výsledky aktuálneho od predchádzajúceho posledného merania. Toto 
meranie sa môže vykonávať postupne za sebou.

Metóda merania plochy/objemu
1. Stlačte raz tlačidlo  a na displeji sa objaví ikona .
 Teraz bliká prvá hrana, stlačte tlačidlo merania, aby ste získali vzdialenosť prvej hrany. Potom bude blikať 

druhá hrana, stlačte tlačidlo merania, aby ste získali vzdialenosť druhej hrany. Plocha sa automaticky 
vypočíta a zobrazí na hlavnom riadku displeja.

2. Stlačte raz tlačidlo  a na displeji sa objaví ikona .
 Teraz bliká prvá hrana, stlačte tlačidlo merania, aby ste získali vzdialenosť prvej hrany. Potom bude blikať 

druhá hrana, stlačte tlačidlo merania, aby ste získali vzdialenosť druhej hrany. A potom bude blikať tretia 
hrana, stlačte tlačidlo merania, aby ste získali vzdialenosť tretej hrany. Objem sa automaticky vypočíta 
a zobrazí na hlavnom riadku displeja.

Základné nastavenie
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Nepriame meranie pomocou Pytagorovej vety
1. Stlačte tlačidlo  trikrát a na displeji sa objaví ikona .
 Teraz bude blikať pravouhlá hrana, stlačte tlačidlo merania, aby ste získali vzdialenosť prvej hrany. Potom 

bude blikať prepona, stlačte tlačidlo merania, aby ste získali vzdialenosť prepony. Ďalšia pravouhlá hrana sa 
vypočíta automaticky a zobrazí na hlavnom riadku displeja.

2. Stlačte tlačidlo  štyrikrát a na displeji bude zobrazená ikona . Zmerajte blikajúce hrany jednu po druhej 
a tento prístroj vypočíta vzdialenosť (1).

Funkcia na meranie
Stlačte tlačidlo F päťkrát, aby ste vstúpili do funkcie na ukladanie, a potom stlačte tlačidlo +/-, aby ste zobrazili 
predchádzajúcich 20 zmeraných dát.

5. TECHNICKÉ PARAMETRE
1 Rozsah merania 50 m

2 Minimálny rozsah merania 0,05 m

3 Presnosť merania ± 1,5 mm

4 Rýchlosť merania 0,3 – 1 s

5 Voľba dátumu merania Ukazovateľ predný/zadný

6 Voľba jednotiek merania m/ft/in

7 Hlasová funkcia Áno

8 Metóda výpočtu plochy Áno

9 Metóda výpočtu objemu Áno

10 Metóda výpočtu Hook stock Áno

11 Výškový rozdiel Áno

12 Sčítacia a odčítacia funkcia Áno

13 Súvislé meranie Áno

14 Ukladanie zmeraných dát 20 skupín

15 Typ akumulátora AAA

16 Životnosť batérie 5 000 meraní

17 Typ lasera Trieda II

18 Prevádzková teplota −5 ~ 40 °C

19 Skladovacia teplota −20 ~ 60 °C

20 Rozmery výrobku 113 50 27 mm

Základné nastavenie l Technické parametre
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6. LIKVIDÁCIA

POKYNY A INFORMÁCIE PRE LIKVIDÁCIU VYRADENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLOV
Odovzdajte všetok použitý obalový materiál na mieste, ktoré je určené miestnymi úradmi pre likvidáciu 
odpadu.

LIKVIDÁCIA VYRADENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v priloženej dokumentácii znamená, že vyradené 
elektrické alebo elektronické produkty sa nesmú vyhadzovať do bežného komunálneho 
odpadu. Odovzdajte tieto produkty na určených zberných miestach, kde sa vykoná 
ich správna likvidácia, obnovenie a recyklácia. V niektorých štátoch Európskej únie 
alebo v niektorých európskych krajinách môžete pri nákupe zodpovedajúceho nového 
produktu vrátiť vaše produkty miestnemu predajcovi. Správnou likvidáciou tohto produktu 
pomáhate chrániť cenné prírodné zdroje a zabránite možným negatívnym dopadom 
na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej 
likvidácie odpadu. Ďalšie podrobnosti vám poskytnú miestne úrady alebo najbližší zberný 
dvor. V prípade nesprávnej likvidácie tohto druhu odpadu sa môžu uložiť pokuty v súlade 
s platnými národnými predpismi.

Pre spoločnosti v krajinách Európskej únie
Ak chcete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné 
informácie od vášho predajcu alebo dodávateľa. Likvidácia v krajinách mimo Európskej 
únie. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, požiadajte miestne úrady alebo predajcu 
o nevyhnutné informácie o spôsobe likvidácie.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky všetkých príslušných smerníc EÚ.

Text, dizajn a technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme 
si právo na vykonávanie týchto zmien.

Likvidácia







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






