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BENZINMOTOROS LOMBSZÍVÓ/FÚVÓ
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a benzinmotoros lombszívót / fúvót. Használatba vétel 
előtt kérjük, olvassa el ezt az útmutatót és őrizze meg a későbbiekre.
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1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Fontos biztonsági fi gyelmeztetések

 Óvatosan csomagolja ki a terméket, ügyelve arra, hogy a termék egyetlen része ne essen ki a 
csomagolásból, amíg nem ellenőrizte, hiánytalan-e a csomag.

 A terméket száraz helyen, gyermekektől távol tárolja.
 Olvasson el minden biztonsági előírást és fi gyelmeztetést. Ha nem tartja be a fi gyelmeztetéseket és 

utasításokat, áramütés, tűz vagy súlyos sérülés következhet be.

Csomagolás

A termék olyan csomagolásban van, amely védi a szállítás közbeni sérüléstől. Ez a csomagolás másodlagos 
nyersanyag, ezért leadható újrahasznosításra.

Használati útmutató

A szerszámmal történő munka megkezdése előtt olvassa el az alábbi biztonsági és kezelési utasításokat. 
Ismerkedjen meg a kezelőegységekkel és a szerszám helyes használatával. Tartsa a felhasználói kézikönyvet 
biztonságos helyen, ahol könnyen megtalálható, ha újra bele kellene nézni. Az eredeti csomagolást, beleértve 
a belső csomagolóanyagot, a jótállási jegyet és a vásárlás igazolását, legalább a garancia időtartamáig őrizze 
meg.
Ha ezt a szerszámot más helyre kell szállítania, csomagolja az eredeti kartondobozba, hogy biztosítsa 
a maximális védelmét a kezelés és szállítás során (pl. költözéskor vagy a termék javítás céljából történő 
szállításakor).

 MEGJEGYZÉS: Ha a motor meghajtású szerszámot másnak adja át, mellékelje hozzá ezt a használati 
útmutatót.

 A motor meghajtású szerszám megfelelő használatának előfeltétele a mellékelt használati utasításban 
szereplő utasítások betartása. Az üzemeltetési utasításokon kívül ez az útmutató a karbantartási és javítási 
utasításokat is tartalmazza.

A gyártó nem vállal felelősséget balesetekért vagy károkért, amelyek a kézikönyv 
utasításainak be nem tartásából erednek.

Ez a fúvó/benzinmotoros lombszívó nem alkalmas hivatásszerű használatra.

Az EBV260 belső égésű motoros fúvógépet úgy tervezték, hogy kiemelkedő teljesítményt és megbízhatóságot 
nyújtson anélkül, hogy engedne a minőségből, a kényelemből, a biztonságból és a tartósságból. Az EBV260 
nagy teljesítményű motor egy csúcsminőségű 2-ütemű belsőégésű motor, amely rendkívül nagy teljesítményt 
nyújt rendkívül kis lökettérfogat és súly mellett. Profi  tulajdonosként/kezelőként hamar rá fog jönni, miért jelent az 
EBV260 külön kategóriát!
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 FONTOS! Ez a kézikönyv a gyártás időpontjában rendelkezésre álló információkat tartalmazza. Nagy 
fi gyelmet szenteltünk annak, hogy a legfrissebb információkat nyújtsuk az EBV260-ról. Lehet eltérés az Ön 
által megvásárolt és az itt leírt készülék között. Fenntartjuk a jogot, hogy előzetes értesítés és a korábban 
gyártott gépek módosítására vonatkozó kötelezettség nélkül változtatásokat hajtsunk végre az előállításban. 
A termék használatba vétele előtt ismerkedjen meg a zajlimitekre és a üzemeltetési időszakokra vonatkozó 
előírásokkal.

 FIGYELEM! Az EBV260 motor szikrafogóval ellátott hangtompítóval van felszerelve. A gépet soha ne 
üzemeltesse felszerelt és megfelelően működő szikrafogóval ellátott hangtompító nélkül!

FIGYELMEZTETÉSEK

Ez az útmutató különleges fi gyelemfelhívásokat tartalmaz, amelyek előtt háromszög alakú „fi gyelem” jelzéssel 
ellátott boxokat talál.

 FIGYELMEZTETÉS! Az a felszólítás, amely előtt FIGYELMEZTETÉS van, olyan információt tartalmaz, amelyet a 
súlyos sérülés elkerülése érdekében be kell tartani.

 FIGYELEM! Az a felszólítás, amely előtt a „FIGYELEM” szó áll, olyan információt tartalmaz, amelyet a gép 
meghibásodásának elkerülése érdekében be kell tartani.

További fi gyelemfelhívások, amelyek előtt nincs fi gyelmeztető ikon:
FONTOS!
Az a felszólítás, amely előtt a „FONTOS” szó áll, speciális jelentéstartalmú fi gyelmeztetés.
MEGJEGYZÉS:
Az a felszólítás, amely előtt „MEGJEGYZÉS” szó áll, olyan információt tartalmaz, amit érdemes tudni, és ami 
megkönnyíti a munkát.

 Olvassa el és tartsa be ezt az útmutatót. Az utasítás be nem tartása súlyos sérülést okozhat.

 A géppel végzett munka közben mindig viseljen látás- és fülvédőt

Ne használja a gépet, ha fáradt, vagy alkohol, drog vagy gyógyszer hatása alatt áll.
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2. A TERMÉK LEÍRÁSA
Az ebben a kézikönyvben található üzemeltetési eljárások célja, hogy segítsenek Önnek a gépet a lehető 
legjobban kihasználni, és megvédeni Önt és másokat a veszélyektől. Ezek az eljárások csak tájékoztató jellegűek, 
és nem helyettesítik a helyileg érvényes biztonsági szabályokat/előírásokat. Ha bármilyen kérdése van az 
EBV260 fúvóval/lombszívóval kapcsolatban vagy valamit nem értett ebben az útmutatóban, az eladó szívesen 
segít Önnek.

 FIGYELMEZTETÉS! Ne végezzen jogosulatlan módosításokat a gépen

1. A GÉP (LOMBSZÍVÓ) ÖSSZEÁLLÍTÁSA

A szecskázó funkcióval rendelkező lombszívó összeállítása

(1) LEÍRÁS

1. szívócső

Kivezető cső

Porzsák

Alsó fogantyú
A ventilátor fedele

2. szívócső

(2) Összeállítás
A szecskázó fogazata

Nyissa fel a ventilátor fedelét, csatlakoztassa az 1. és 2. 
szívócsövet

Csúsztassa be a kivezető csövet a porzsákba a 
csúszórögzítés pofái felől a kivezető cső ábráján 
látható módon.



HU 40

FZF 6205-B

A termék leírása

kimenő cső

Helyezze be a kivezető csövet a gépbe. Itt egy M5 × 10-es 
csavarral erősítse 
meg.

2. A GÉP (LOMBFÚVÓ) ÖSSZEÁLLÍTÁSA

(1) Fogalmak
Stop kapcsoló

Gázkar

Indítókar

Alsó fogantyú

Üzemanyagtartály

A szűrő fedele
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A fúvócső

B fúvócső

(2) Szerelés

Csavarja be a B fúvócsövet a gépbe Csavarja be az A fúvócsövet a B-be

Egy M5 × 10-es csavarral erősítse 
meg

 FONTOS! Az aktuális szükségletnek megfelelő mennyiségű üzemanyagot keverjen össze! Ha az 
üzemagyagot 30 napnál tovább kell tárolnia, stabilizátorral vagy hasonló termékkel kell kezelni!

 FIGYELMEZTETÉS! Veszély a forgó járókerék miatt! A gép csöveinek fel- vagy leszerelése előtt kapcsolja ki a 
motort! Soha ne végezze a gép karbantartását vagy összeszerelését működő motor mellett.
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3. ÜZEMANYAG
AZ ÜZEMANYAG ÖSSZEKEVERÉSE

Az üzemanyagra vonatkozó követelmények

 Csak friss és tiszta üzemanyagot használjon
 Csak legalább 90-es oktánszámú üzemanyagot használjon
 Az üzemanyagot benzinből és kétütemű motorba való jó minőségű olajból keverje 25:1 arányban

 FIGYELEM! Soha ne próbálja az üzemanyagot az üzemanyagtartályban keverni! Mindig tiszta, erre a célra 
jóváhagyott edényben keverje!

 Bizonyos benzinek alkoholt tartalmazhatnak! Az alkoholtartalmú üzemanyag nagyobb üzemi hőmérsékletet 
okozhat a motorban! Bizonyos feltételek mellett az alkoholt tartalmazó üzemanyag ronthatja a belekevert 
olaj kenőképességét! Soha ne használjon 10 térfogatszázaléknál több alkoholt tartalmazó üzemanyagot! 
Ha biokomponensű üzemanyagot kell használni, az alkohollal szemben előnyben kell részesíteni az étert, 
például az MTBE-t tartalmazót!

 Ha csak lehetséges, kétütemű motorokba való olajat használjon 25:1 arányban. Ne feledje, az általános 
olajok és egyes külső motorokhoz való olajok nem feltétlenül nagy teljesítményű léghűtéses kétütemű 
motorokban való használatra készültek, és nem használhatók az Ön belsőégésű motorral ellátott gépében.

 FIGYELMEZTETÉS! Tűzveszély! Az üzemanyagot soha ne szállítsa és ne tárolja gyúlékony anyagok 
jelenlétében! A motor beindítása előtt a gépet helyezze egy szabad területre, legalább 10 láb (3 méter) 
távolságra az üzemanyagtól és más gyúlékony anyagoktól!

 FONTOS! Az aktuális szükségletnek megfelelő mennyiségű üzemanyagot keverjen össze! Ha az 
üzemagyagot 30 napnál tovább kell tárolnia, stabilizátorral vagy hasonló termékkel kell kezelni!

AZ ÜZEMANYAGTARTÁLY FELTÖLTÉSE

Vegye le az üzemanyagtartály kupakját

 FIGYELMEZTETÉS! 
Égési sérülés és tűz veszélye!

 Az üzemanyag kezelésekor legyen nagyon óvatos! Az üzemanyag nagyon gyúlékony!
 Ne használja a lombfúvót, ha sérült, vagy ha nem zárnak megfelelően az üzemanyagrendszer elemei!
 Soha ne próbáljon üzemanyagot utántölteni járó motor mellett!

25 : 1
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 Soha ne próbáljon üzemanyagot utántölteni forró motor mellett! Üzemanyagtöltés előtt mindig várja meg, 
míg a motor kihűl!

 A lombfúvó és az üzemanyag közelében ne dohányozzon és ne gyújtson tüzet!
 Az üzemanyagot erre jóváhagyott edényben szállítsa és tárolja!
 A motor hangtompítójához ne tegyen gyúlékony anyagot!
 A lombfúvót soha ne üzemeltesse felszerelt és megfelelően működő szikrafogóval ellátott hangtompító 

nélkül!
 A lombfúvót soha ne üzemeltesse, ha nincs megfelelően összeszerelve és munkára alkalmas állapotban!

1. A gépet tegye le a földre vagy egy sima munkafelületre, és töröljön le minden szennyeződést az 
üzemanyagtartály kupakja körül.

2. Vegye le az üzemanyagtartály kupakját.
3. Töltse fel a tartályt friss, tiszta üzemanyaggal.
4. Tegye vissza a kupakot, és mielőtt a gépet beindítja, töröljön fel minden kifolyt üzemanyagot.

4. A MOTOR BEINDÍTÁSA
 FIGYELMEZTETÉS!

 Veszély a forgó járókerék miatt! A gép üzemelése során a járókerék mindig forog! A gépet soha ne kapcsolja 
be, ha a szívócsövek nincsenek megfelelően felszerelve, és nincsenek munkára alkalmas állapotban!

 Szálló por és szennyeződések okozta veszély! A gép üzemeltetése közben mindig használjon látásvédelmet! 
Soha ne irányítsa a gépből érkező légáramot személyekre vagy állatokra!

 A gépet soha ne kapcsolja be, ha nincs az összes kezelőegység megfelelően felszerelve, és nincsenek 
munkára alkalmas állapotban!

 FIGYELMEZTETÉS!
Az indítózsinór nem megfelelő használat esetén megsérülhet!

 Soha ne húzza ki teljes hosszában az indítózsinórt!
 A motor beindítása előtt mindig tegye sebességbe az indítómotort!
 Az indítózsinórt mindig lassan csévélje fel!

A gépet soha ne használja, ha hiányoznak vagy sérültek a csövek.

Az indítás folyamata

1. Árassza el az üzemanyagrendszert az árasztóballon többszöri összenyomásával addig, míg az 
üzemanyagvezetékben már nem látszanak légbuborékok.

2. Csak hideg motor. Kapcsolja be a szívatót a szívatókar teljes kihúzásával (a szívató zárva van)
3. Tegye a gépet a földre, és jobb kézzel erősen tartsa a fogantyúját.
4. Lassan húzza kifelé az indítózsinórt, míg nem érez ellenállást.
5. Indítsa be a motort az indítózsinór gyors felfelé rántásával.
Szükség esetén kétszer vagy háromszor ismételje meg az 5. lépést, míg a motor be nem indul.
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Üzemanyagvezeték

Árasztóballon

5. HA A MOTOR BEINDUL

 FONTOS
A legjobb szívási teljesítmény és élettartam érdekében várja meg, míg a gép bemelegszik.
1. Hagyja a motort futni üresjáratban, míg el nem éri az üzemi hőmérsékletet (2-3 perc)
2. A motor melegítése közben fokozatosan nyissa ki a szívatót a szívatókkar teljes betolásával.
3. Ezzel a gép használatra kész.

Ha a motort nem lehet beindítani

Ismételje meg a „meleg” vagy „hideg” motorra vonatkozó eljárást. Ha a motort továbbra sem lehet beindítani, 
kövesse az „Elárasztott motor beindítása” fejezetet (alább).

 FIGYELMEZTETÉS! A gyújtógyertya hibás beszerelése súlyos károkat okozhat a motorban!

A szívató karja

Elárasztott motor beindítása

1. Húzza ki a gyújtógyertya kábelét, és a gyertyakulccsal távolítsa el a gyújtógyertyát balra forgatva.
2. Ha a gyújtógyertya szennyezett vagy üzemanyagban ázik, tisztítsa meg vagy cserélje ki.
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6. SPECIFIKÁCIÓ
Modell FZF 6205-B

Teljesítmény  0,8 kW/7000 ford./perc

A légáramlás sebessége 150 km/h

Hengerűrtartalom 25,4 ccm

Benzin/motorolaj keverék 25 : 1

Szecskázó funkció igen, van

Beindítás  Indítózsinór

Az üzemanyagtartály térfogata 0,7 l 

Súly 4,5 kg

7. MEGSEMMISÍTÉS

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ MEGSEMMISÍTÉSI UTASÍTÁSOK 
ÉS TÁJÉKOZTATÓ
A használt csomagolóanyagot a településén meghatározott hulladékmegsemmisítő helyen semmisítse 
meg.

A gép és tartozékai különböző anyagokból, pl. fémből és műanyagból készültek. 
A sérült részeket vigye el az újrafeldolgozó központba. Kérdés esetén forduljon az 
önkormányzat illetékes hivatalához.

Ez a termék teljesíti az EU valamennyi vonatkozó irányelvének alapkövetelményeit.

A szövegben, a kivitelben és a műszaki jellemzőkben előzetes fi gyelmeztetés nélkül változtatások 
történhetnek, és a változtatás jogát fenntartjuk.

Használati útmutató az eredeti nyelven.
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8. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT         

         Termék / márka:               Benzinfúvók/porszívók/ FIELDMANN

Típus / modell:   FZF 4250-B as factory model BL-260B
0,8kW; 7000/m-1; 25,4m3
LPA = 97dB(A), LWA = 113dB(A)

                                            
Gyártó: FAST ČR, a.s.

U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic
VAT no: CZ24777749

Ez a megfelelőségi nyilatkozat kiadása a gyártó kizárólagos felelősségére történik.

A termék megfelel az alább ismertetett előírásoknak:
Directive MD 2006/42/EC 
Directive EMC 2014/30/EU 
Directive Noise 2000/14/EC 
Directive Emission of Gaseous 2012/46/EU 
Directive RoHS 2011/65/EU

és szabványoknak:
EN 15503:2009+A2 
EN ISO 14982:2009 

Kiadva:    Prágában                           Név:  Petr Uher - Responsible Person
                             

             dátum:     2. 11. 2021                                            Aláírás és bélyegzők:                                                                

FZF 6205-B as factory model BL-260B







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






