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Tisztelt Ügyfelünk, nagyon köszönjük az irántunk tanúsított bizalmát!
Az üzembe helyezés előtt feltétlenül olvassa el ezt a használatára vonatkozó útmutatót! 
Minden utasítást megtalál benne, amelyekre a normál üzemeltetéshez szüksége van, és 
betartásuk gondoskodik a gép hosszú élettartamáról. Feltétlenül tartsa be különösen 
a használati útmutatóban található biztonsági utasításokat.
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Általános biztonsági előírások | Ikonok

1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Fontos biztonsági figyelmeztetések

 Óvatosan csomagolja ki a terméket, és ne dobja ki a csomagolás egyetlen részét sem, amíg meg nem találja 
a termék összes alkatrészét.

 A gépet tartsa száraz helyen és gyermekektől távol.
 Olvassa el az összes figyelmeztetést és utasítást. A figyelmeztetések vagy utasítások be nem tartása 

áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérüléseket okozhat.

Csomagolás

A terméket olyan csomagolásban szállítjuk, amely védi a szállítás közbeni sérüléstől. Ez a csomagolás 
másodlagos nyersanyag, amely újra feldolgozható.

Felhasználói kézikönyv

Mielőtt elkezdené a munkát a szerszámmal, olvassa el az alábbi biztonsági szabályokat és használati 
utasításokat. Ismerkedjen meg alaposan a szerszám kezelőelemeivel és megfelelő használatával. Tartsa ezt 
a felhasználói útmutatót biztonságos helyen a későbbi egyszerű használat érdekében. Az eredeti csomagolást, 
beleértve a belső csomagolóanyagot, a jótállási jegyet és a vásárlás igazolását, legalább a garancia 
időtartamáig őrizze meg. Ha az elektromos szerszámot más helyre kell szállítani, a maximális védelem 
biztosítása érdekében a kezelés és szállítás során csomagolja az eredeti kartondobozba (például költözéskor, 
vagy amikor az elektromos szerszámot szervizbe küldi javításra).

Megjegyzés: Ha másnak adja át a gépet, mellékelje hozzá ezt a felhasználói kézikönyvet. Ügyeljen rá, 
hogy a gépet helyesen, a felhasználói kézikönyvben szereplő utasításoknak megfelelően használják. Az 
üzemeltetési utasításokon kívül a felhasználói kézikönyv a karbantartási és javítási munkákkal kapcsolatos 
utasításokat is tartalmazza.

A gyártó nem vállal felelősséget ezen utasítások be nem tartása miatt okozott 
balesetekért vagy károkért.

2. JELZÉSEK
FIGYELEM! A gép üzembe helyezése előtt gondosan olvassa el a használati útmutatót és az általános 
biztonsági előírásokat!

Ne dolgozzon esőben vagy kedvezőtlen időjárási körülmények között!

FIGYELEM! A gyepszellőztető kés a gép kikapcsolása után egy ideig még forog!
Tartsa be a biztonságos távolságot!
Figyelem, forgó kések! 
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Figyelem! A gép üzembe helyezése előtt 
gondosan olvassa el a használati útmutatót és 
az általános biztonsági előírásokat!

Ne dolgozzon esőben vagy kedvezőtlen időjárási 
körülmények között!

Figyelem, a gyepszellőztető kés a gép 
kikapcsolása után egy ideig még forog!

Tartsa be a biztonságos távolságot!

Figyelem, forgó kések! Éles kés(ek). Vigyázzon, 
hogy ne sérüljön meg, és ne vágja le az ujjait.

A gép beállításának vagy karbantartásának 
elvégzése előtt, vagy ha az áramvezeték 
becsípődött vagy sérült, mindig kapcsolja ki 
a motort és húzza ki a tápkábel csatlakozóját az 
aljzatból!

A munka során használjon védőeszközöket.

A gépen végzett munka megkezdése előtt húzza 
ki a tápkábel csatlakozóját az áramforrásból.
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Biztonsági utasítások

3. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a kerti gyepszellőztetőt. A termék használata előtt figyelmesen olvassa el 
a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre.

Minden használat előtt ellenőrizendő

 Az akkumulátoros gyepszellőztetőt minden használat előtt ellenőrizze.
 Az akkumulátoros gyepszellőztetőt ne használja, ha biztonsági mechanizmusai (indítókar, biztonsági fék, 

hátsó fedél vagy borítás) sérültek vagy elhasználódtak. 
 Soha ne használja a gépet blokkolt vagy hiányzó biztonsági mechanizmussal. 

MEGJEGYZÉS: Győződjön meg róla, hogy minden anyacsavar és csavar jól be van húzva és 
a berendezés jó üzemi állapotban van.

 A munka megkezdése előtt ellenőrizze a területet, amelyet szellőztetnie kell. A munkaterületen végzett 
ellenőrzés célja, hogy megtalálja az idegen tárgyakat (pl. kövek, ágak, kötéldarabok), és ezeket a tárgyakat 
távolítsa el. 

A használat helyes / felelősségteljes módja

FIGYELEM! Veszély! Sérülésveszély! A gyepszellőztető súlyos sérülést tud okozni!

 Ne tegye a kezét vagy lábát a gyepszellőztető hengerének közelébe.
 Használja a gépet felelősségteljesen, azon a biztonságos módon, ahogy az útmutatóban le van írva.
 Csak jó látási viszonyok között dolgozzon.
 Használat közben ne nyissa ki a hátsó borítást.
 Ismerkedjen meg a munkaterület környékével. Ellenőrizze az esetleges veszélyforrásokat, amelyek a gép 

zajától nem lennének hallhatóak.
 Munka közben a lábát stabil cipővel és hosszúnadrággal védje.
 Ügyeljen rá, hogy a lába biztonságos távolságban legyen a mozgó alkatrészektől.
 Bizonyosodjon meg róla, hogy a munkaterület közelében nem tartózkodnak emberek (főleg gyermekek) és 

állatok.
 A gyepszellőztetőt mindig olyan sebességgel tolja, amilyen gyorsan gyalogol.
 Munkapozíció: ügyeljen rá, hogy munka közben a lába mindig biztonságosan meg legyen támasztva.
 Különösen óvatos legyen, ha lejtőn irányt változtat.

FIGYELEM! Hátrafelé haladva legyen különösen óvatos. Megbotolhat!

 Ne használja az elektromos gyepszellőztetőt esőben vagy vizes, nedves körülmények között.
 Ne használja a gyepszellőztetőt medence vagy kerti tó szélének közelében.
 Tartsa be a helyi zajkorlátozásra vonatkozó előírásokat.

A munka megszakítása

FIGYELEM! Az akkumulátoros gyepszellőztetőt soha ne hagyja a munkahelyen felügyelet nélkül.
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Ha megszakítja a munkát, tegye a készüléket biztonságos helyre. Húzza ki a tápkábelt az elektromos 
hálózatból! Ha megszakítja a munkát, hogy egy másik munkaterületre menjen át, az áthelyezéskor az 
akkumulátoros gyepszellőztetőt mindig kapcsolja ki. A kopáskiegyenlítő kart csúsztassa szállítási állásba.
Ha gyepszellőztetés közben akadályba ütközik, kapcsolja ki az akkumulátoros gyepszellőztetőt, és távolítsa 
el az akadályt. Ellenőrizze, hogy az ütközés nem tett-e kárt az akkumulátoros gyepszellőztetőben, szükség 
esetén javíttassa meg a gépet.

Elektromos biztonság

Tartsa a tápkábelt biztonságos távolságban a gyepszellőztető hengertől!
Soha ne használja az akkumulátoros gyepszellőztetőt esőben.
Tartsa be a lakott területi zajkorlátozásra vonatkozó helyi előírásokat.
Rendszeresen ellenőrizni kell a táp- / hosszabbító kábelt sérülések és a kopás, elhasználódás jelei után.
Ha a táp- / hosszabbító kábelen sérülést talál, azonnal húzza ki az adott kábelt a tápellátásból.
A hosszabbító kábel csatlakozójának vízállónak kell tennie, hogy védelmet nyújtson a fröccsenő víz ellen, ill. 
gumiból kell készülnie, vagy gumiborítással kell rendelkeznie.
A hosszabbító kábelnek teljesítenie kell a DIN VDE 0620 szabvány követelményeit.
Csak jóváhagyott és megfelelő keresztmetszetű hosszabbító kábelt használjon. Részletesebb információkért 
forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
A hosszabbító kábelt a védőtartozékokkal együtt kell használni.
Ha kültéri üzemeltetésre való felszereléssel dolgozik, javasoljuk, hogy használjon 30 mA maximális 
maradékáramú áramvédőt. Svájcban az áramvédő használata kötelező.

4. A HASZNÁLAT CÉLJA
A használat célja

Az FZV 70905-0 akkumulátoros gyepszellőztető gyepek és füves területek szellőztetésére szolgál 
magántulajdonú kertekben és lakóházak körül. Nem való nyilvános tereken, parkokban, sportközpontokban, 
autóutakon, a mezőgazdaságban vagy erdészetben történő munkavégzésre.

FIGYELEM! A sérülés elkerülése érdekében az akkumulátoros gyepszellőztetőt nem szabad sövények, 
bozótok átvágására használni. Az akkumulátoros gyepszellőztetőt egyenetlen terület elsimítására sem 
szabad használni.
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Előkészítés | Üzemeltetés | A gép összeállítása 

5. ELŐKÉSZÍTÉS  
 A géppel végzett munka közben mindig stabil cipőt és hosszú nadrágot viseljen. Soha ne kezelje a gépet 

mezítláb vagy szandálban. Kerülje olyan ruhadarabok viselését, amelyek nem testhezállóak, vagy szabadon 
lógó zsinór, például nyakkendő van rajtuk.

 Gondosan ellenőrizze azt a területet, ahol a gépet használnia kell, és távolítson el minden olyan tárgyat, 
amelyek a gépből kivágódhatnak.

 Használat előtt mindig nézze át a gépet, hogy meggyőződjön róla, a vágóegység, a csavarok és egyéb 
rögzítőelemek nem kopottak és sérültek-e. Az elhasználódott és sérült alkatrészeket cserélje ki, hogy a gép 
működése kiegyensúlyozott legyen. Cserélje ki a sérült vagy olvashatatlan címkéket.

6. ÜZEMELTETÉS
 Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy olyan személyek használják ezt a kerti szerszámot, akik nem 

ismerkedtek meg a használati útmutatóval. Helyi jogszabályok korlátozhatják a használó személy életkorát.
 Csak nappali fény vagy jó minőségű mesterséges megvilágítás mellett dolgozzon a géppel.
 Ne dolgozzon a gyepszellőztetővel kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén.
 A gépet olyan sebességgel vezesse, ahogy gyalogol, soha ne fusson vele.
 Soha ne használja a gyepszellőztetőt biztonsági felszerelés nélkül.

7. A GÉP ÖSSZEÁLLÍTÁSA  
1.  Csavarozza fel a fogantyú alsó részeit (2. ábra, 

7. pont) a csavar (14. pont) segítségével. A belső 
sokszögű anya (17. pont) segítségével állítsa be 
a fogantyú kívánt magasságát. 

2
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2.  A gyorsrögzítő kar és a fogantyú csavarjának 
segítségével csavarozza fel a fogantyú középső 
részét, rajta a tápkábel biztosítójával (3. ábra).

3

3. Csavarozza fel a fogantyú felső részét (4. ábra).
4.  Kábelcsipesz segítségével rögzítse a kábelt a fogantyúhoz (5. ábra).

4 5

5.  Tegye be a fémkeretet 0 a textil 
gyűjtőkosárba 9 és rögzítsen minden 
elemet a keret bal, jobb és hátsó rúdjához.

  Győződjön meg róla, minden rögzítőelem 
megfelelően rögzítve van (6. ábra).

6

HU47



HU 48

FZV 70905-0

A gép összeállítása | A kések cseréje

6.  A teljesen összeállított gyűjtőkosár 
felszerelése a gyepszellőztetőre (7. ábra). 
A.  Emelje fel a védőborítást qa.
B.  Bizonyosodjon meg róla, hogy 

a kidobócső szennyeződésektől mentes.
C.  Helyezze a teljesen összeállított 

gyűjtőkosarat a készüléktest hátsó 
részén lévő rögzítőpontokra az ábra 
szerint. 

D.  A gyűjtőkosár tetejére helyezze vissza 
a védőborítást qa. Ellenőrizze, helyesen 
van-e beillesztve a gyűjtőkosár.

7

MEGJEGYZÉS: Ha a levágott füvet nem akarja összegyűjteni, a gyepszellőztetőt a gyűjtőkosár nélkül, alsó 
állásban lévő védőborítással qa is használhatja.

8. A KÉSEK CSERÉJE
VESZÉLY! 
A hengerek sérülést okozhatnak!
Csere előtt húzza ki a gépet az elektromos hálózatból, és várja meg, míg a henger forgása megáll. Csere 
esetén használjon védőkesztyűt.

1.  Engedje ki a csavart 1 a készüléktest 
alsó részén (8. ábra). 8
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2.  A hengert 3 emelje meg ferdén, és 
húzza ki (9. ábra). 9

3.  Csúsztassa a második hengert 
a hajtótengelyre úgy, hogy a csap 
5 a hajtótengely megfelelő részébe 
illeszkedjen 4 (10. ábra). 

4.  A csavar 1 meghúzásával rögzítse újra 
(8. ábra) 

10

9. A GYEPSZELLŐZTETŐ BEÁLLÍTÁSA  
FIGYELEM! 
A munkamélység a gyepszellőztető hengerrel ne legyen több, mint 3 mm. A rugós szellőztető 
hengernek munka közben követnie kell a föld felszínét. A túl nagyra beállított munkamélység a kések/
rugók látható kopása nélkül is meghibásodást okozhat a gyepszellőztető hengerben, vagy túlterhelheti és 
tönkreteheti a motort. A gyep is sérülhet.  

Beállítás kopás után 

Az ajánlott munkamélység megőrzésére használja a munkamélység beállítására szolgáló kezelőelemet (1. ábra, 
8. pont).

MEGJEGYZÉS: A gyepszellőztető kései és rugói a használat módjától függően használódnak el. Minél 
intenzívebben használják a gyepszellőztetőt, annál gyorsabb a kések és rugók elhasználódása.
A kemény vagy nagyon száraz talaj meggyorsítja ezt folyamatot, akárcsak a túlzott igénybevétel. Ha a kések 
kopása miatt a gyepszellőztetővel végzett munka eredménye romlik, a gyepszellőztető hengert be lehet 
állítani úgy, hogy a fent megadottak munkamélységet mindig fenntartsa. 
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Üzembe helyezés | Karbantartás

10. ÜZEMBE HELYEZÉS (11. ÁBRA)
Mielőtt újra beindítja, bizonyosodjon meg róla, hogy a kés teljesen megállt.
Ne kapcsolja ki és be gyors egymásutánban.

Beindítás

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva 
a biztonsági gombot 1. Húzza az 
indítókart 2 a fogantyú felé.

2. Engedje fel a biztonsági kapcsolót.

11

Kikapcsolás

Engedje el az indítókart 2.
12

11. KARBANTARTÁS
A gyepszellőztető tisztítása 

FIGYELEM! Veszély! A forgó kés sérülést okozhat.
FIGYELEM! A karbantartás megkezdése előtt húzza ki a gépet az elektromos hálózatból, és várja meg, 
míg a gyepszellőztető henger teljesen megáll.
FIGYELEM! Karbantartáskor használjon védőkesztyűt.

 A gyepszellőztetőt minden használat után meg kell tisztítani.

FIGYELEM! Személyi sérülés és a gép károsodásának veszélye.
FIGYELEM! A gyepszellőztetőt ne tisztítsa folyó víz alatt (különösen magas nyomás alatt).
FIGYELEM! A gyepszellőztető tisztításához ne használjon kemény vagy hegyes tárgyakat.

 Távolítsa el a füvet és a lerakódásokat a kerekekről, a gyepszellőztető hengerről és a borításról.
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12. VERTIKUTÁLÁS / SZELLŐZTETÉS  
 A gyepszellőztetővel való kényelmes munka érdekében a legjobb, ha a munkát a tápforráshoz legközelebb 

eső helyen kezdi, és fokozatosan távolodik tőle. 
 A gyepszellőztetést a tápforrásra merőlegesen végezze, és a tápkábelt arra az oldalra tegye, amelyet már 

kezelt.

FIGYELEM! Munka közben ne terhelje túl a motort, különösen nehéz körülmények között. Ha a motor 
túl van terhelve, a fordulatszáma csökken, és a motor hangján hallani fogja a változást. Ha erre sor kerül, 
hagyja abba a munkát, engedje el az indítókart, és csökkentse a vertikutálás / szellőztetés mélységét.
Ellenkező esetben a gép meghibásodhat.

MEGJEGYZÉS:  A motort biztonsági mechanizmus védi, amely abban a pillanatban aktiválódik, ha 
a kések elakadását vagy a motor túterhelődését érzékeli. Ha erre sor kerül, kapcsolja ki a gépet, és húzza ki 
a csatlakozót a tápforrásból. A biztonsági kapcsoló csak akkor áll vissza alapállapotba, ha fel van engedve 
az indítókar. Távolítson el minden akadályt, várjon néhány percig, amíg a biztonsági kapcsoló visszaáll 
alapállapotba, és folytatni tudja a munkát. Eközben ne nyúljon az indítókarhoz, mert ez meghosszabbíthatja 
a biztonsági mechanizmus visszaállásához szükséges időt. Ha a gép újra kikapcsol, csökkentse újra 
a vertikutálás / szellőztetés mélységét, hogy csökkentse a motor terhelését.
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13. MŰSZAKI ADATOK
A töltő tápfeszültsége .................................................................................................................................... 100–240 V/50–60 Hz
Névleges feszültség .......................................................................................................36 V (2 18 V-os lítium-ion akkumulátor)
Üresjárati fordulatszám ...............................................................................................................................................3000 ford/perc
Munkaszélesség ......................................................................................................................................................................... 380 mm
Munkamélység .........................................................................................................................................5 (-12 /-9 /-6 /-3 /+6) mm
Gyepszellőztető kések száma ...................................................................................................................................................... 16 db

14. MEGSEMMISÍTÉS

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ MEGSEMMISÍTÉSI UTASÍTÁSOK 
ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot a településén meghatározott hulladékmegsemmisítő helyen semmisítse 
meg.

Ez az elektromos készülék és tartozékai különböző anyagokból, pl. fémből és műanyagból 
készültek. A sérült alkatrészeket 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 figyelmeztetés nélkül változtatások 
történhetnek, és a változtatás jogát fenntartjuk.

Az eredeti használati útmutató fodítása.
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15. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

  

              

 

         :               Cordless Lawn Aerator, Scarifier and Sweeper / FIELDMANN 
  

 :      FZV 70905-0 as factory model WR6601-W-S1-Q 
DC 40V (2x 20V battery powered), IPX1 
LPA = 81,1 dB(A), LWA = 93 dB(A) 

                                              
      

 
VAT no: CZ24777749 

  
 

 
 

Directive MD 2006/42/EC 
Directive EMC 2014/30/EU 
Directive NEOE 2000/14/EC 
Directive RoHS 2011/65/EU 
 

 
EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2  EN 62233:2008  
EN 50636-2-92:2014     EN ISO 12100:2010  
EN IEC 61058-1:2018     EN 61058-1-1:2016  
EN 55014-1:2017     EN 55014-2:2015     
 

  
  
 Kiadva:                                    :   Petr Uher - Responsible Person 

                                            
  
 
 
 
 
              :     22. 4. 2022                                             :                                                                 
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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






