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Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA

  UWAGA! 
Przed użyciem produktu należy starannie przeczytać tę instrukcję.

Ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

 Ostrożnie rozpakuj urządzenie i sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie elementy urządzenia; uważaj, 
aby nie zgubić żadnego z tych elementów.

 Przechowuj produkt w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
 Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i wszystkie zalecenia. Postępowanie niezgodnie z ostrzeżeniami 

i zaleceniami może spowodować ryzyko wypadku, pożaru i/lub poważnych obrażeń.

Opakowanie

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

Wskazówki dotyczące obsługi

Przed rozpoczęciem pracy z tym narzędziem przeczytaj poniższe zasady 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.
Przed transportem narzędzia należy zapakować narzędzie do oryginalnego pudełka dostarczonego przez 
producenta, aby zapewnić maksymalną ochronę podczas transportu (np. przewożenie lub wysłanie urządzenia 
do serwisu).

  Uwaga: 
Przy przekazaniu narzędzia innemu użytkownikowi, należy dołączyć do niego instrukcję. Przestrzeganie 
zawartych w instrukcji zaleceń dotyczących użytkowania jest warunkiem koniecznym prawidłowej obsługi 
urządzenia. Instrukcja obsługi oprócz zaleceń dotyczących użytkowania zawiera także informacje na temat 
wykonywania konserwacji i napraw.

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

Ten produkt spełnia wymagania obowią-
zujących norm i przepisów.

Przed użyciem przeczytaj uważnie instruk-
cję obsługi.

Używaj środków ochrony wzroku

Używaj środków ochrony słuchu
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Opis i specyfikacja produktu | Sposób użycia

3. OPIS I SPECYFIKACJA PRODUKTU
1. Wyłącznik
2. Lampka LED
3. Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski
4. Pierścień regulacji momentu
5. Regulator obrotów
6. Przełącznik kierunku
7. Uchwyt
8. Uchwyt pomocniczy

4. OBSŁUGA
  UWAGA! 

Przed wymianą lub wyjęciem bitu/wiertła wyjmij akumulator. Stosuj wyłącznie akcesoria przeznaczone do tego 
typu narzędzia. Inne akcesoria mogą stwarzać zagrożenie.
Aby zmniejszyć ryzyko powstania obrażeń stosuj okulary ochronne lub okulary z bocznymi osłonami.

Montaż bitów/wierteł

Przed założeniem lub wyjęciem bitu/wiertła z narzędzia wyjmij akumulator. Wybierz odpowiedni typ i rozmiar 
narzędzia do wykonania danej czynności. Narzędzie jest wyposażone w blokadę wrzeciona. Zacisk ten można 
dokręcić jedną ręką, co tworzy większą siłę mocującą przy blokowaniu bitu/wiertła.
1. Aby otworzyć szczęki uchwytu należy odkręcić uchwyt w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu 

wskazówek zegara.
 Przy użyciu wiertła, stopkę wiertła należy włożyć do dolnej części uchwytu. Wycentruj wiertło w szczękach 

uchwytu i podnieś je o około 1,5 mm.
 Przy użyciu bitów, wsuń końcówkę bitu na odpowiednią głębokość tak, aby zablokować ją w szczękach 

uchwytu
2. Aby zamknąć szczęki uchwytu należy obrócić uchwyt w kierunku ruchu wskazówek zegara. Bit/wiertło są 

prawidłowo zablokowane jeżeli uchwyt wydaje grzechoczący dźwięk i pierścień nie może się dalej obracać.
3. Aby wyjąć bit/wiertło, należy odkręcić uchwyt w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek 

zegara.

  Uwaga: 
Podczas otwierania lub zamykania uchwyt może wydawać grzechoczący dźwięk. Dźwięk ten jest elementem 
zabezpieczenia i nie oznacza żadnego problemu w działaniu uchwytu.
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Wybór trybu wiercenia z udarem, wiercenia i wkręcania
1. Aby wybrać tryb wiercenia z udarem, obracaj pierścieniem wyboru trybu, dopóki 

symbol młotka  nie zrówna się ze strzałką. Aby włączyć mechanizm udarowy, 
dociśnij narzędzie do miejsca obróbki.

  Uwaga: 
Liczba na pierścieniu regulacji momentu nie ma wpływu na pracę wiertarki w trybie 
wiercenia z udarem.
 

  Uwaga: 
Przy użyciu wierteł karbidowych nie usuwaj osadzonego pyłu przy pomocy wody. 
Nie próbuj przewiercać stalowych prętów zbrojeniowych. Mogłoby to spowodować 
uszkodzenie wierteł karbidowych.

2520

2. Aby wybrać tryb zwykłego wiercenia, obracaj pierścieniem wyboru trybu, dopóki 
symbol wiertarki  nie zrówna się ze strzałką.

 
  Uwaga: 

Liczba na pierścieniu regulacji momentu nie ma wpływu na pracę wiertarki w trybie 
zwykłego wiercenia.

2520

3. Aby wybrać tryb wkrętarki, obracaj pierścieniem wyboru trybu, dopóki symbol 
wkrętaka  nie zrówna się ze strzałką. Następnie obracaj pierścieniem regulacji 
momentu, dopóki żądana wartość ustawienia sprzęgła nie zrówna się ze strzałką.

 Jeżeli prawidłowo ustawiono sprzęgło nastawcze, po osiągnięciu ustawionego 
momentu odłączy ono napęd, aby zapobiec zbyt głębokiemu wkręceniu śrub do 
różnych materiałów i uszkodzeniu śruby lub narzędzia.

2520

Wskazane poniżej specyfikacje momentu to wartości przybliżone, uzyskane przy użyciu narzędzia z całkowicie 
naładowanym akumulatorem.

Ustawienie 
sprzęgła Nm Sposób użycia

1–5 24–28 Małe śruby do miękkiego drewna.

6–11 29–34 Średnie śruby do miękkiego drewna lub małe śruby do twardego 
drewna.12–17 36–39

18–23 40–44 Duże śruby do miękkiego drewna. Średnie śruby do twardego 
drewna lub duże śruby do twardego drewna z otworem 
prowadzącym.24–25 46–60

  Uwaga:  
Ponieważ ustawienia wskazane w tabeli są wyłącznie orientacyjne, przed wkręceniem śruby w element należy 
przetestować różne ustawienia sprzęgła na odpadach drewna.



PL 78

FDUV 70215-0

Sposób użycia

Regulacja obrotów

Regulator obrotów znajduje się na górnej pokrywie silnika.
Przed zmianą wartości obrotów należy poczekać na całkowicie zatrzymanie się narzędzia. Zob. część „Eksplo-
atacja“, w której podano zalecane obroty przy różnych warunkach pracy.

1. Aby wybrać Niskie obroty, ustaw regulator obrotów tak, aby pokazywał wartość „1“.
2. Aby wybrać Wysokie obroty, ustaw regulator obrotów tak, aby pokazywał wartość „2“.

Stosowanie przełącznika kierunku

Przełącznik można ustawić w trzech pozycjach: do przodu, do tyłu i zablokowano. Ponieważ narzędzie jest wy-
posażone w mechanizm zabezpieczający, przełącznik kierunku nie działa przy naciśniętym wyłączniku. Przed 
użyciem przełącznika kierunku należy poczekać na całkowite zatrzymanie się silnika.

Aby wybrać kierunek do przodu (zgodnie z ruchem wskazówek zega-
ra), należy nacisnąć przełącznik kierunku z prawej strony narzędzia. 
Przed użyciem skontroluj kierunek obrotów.

Aby wybrać kierunek do tyłu (w kierunku przeciwnym do kierunku 
wskazówek zegara), należy nacisnąć przełącznik kierunku z lewej 
strony narzędzia. Przed użyciem skontroluj kierunek obrotów.

Do przodu Do tyłu

Blokada
Przesuń na 

ŚRODEK

Aby zabezpieczyć przełącznik spustowy, ustaw przełącznik sterujący w pozycji środkowej. Wyłącznik nie będzie 
działać, jeżeli przełącznik kierunku ustawiono w pozycji blokady. Przed przystąpieniem do konserwacji, wymiany 
bitu/wiertła, odłożeniem narzędzia i w przypadku, gdy narzędzie nie jest używane, zablokuj wyłącznik lub wyjmij 
akumulator.

  UWAGA! 
Aby zmniejszyć ryzyko urazu, podczas pracy mocno trzymaj lub podeprzyj narzędzie.

Włączenie, zatrzymanie i regulacja obrotów

1. Aby włączyć narzędzie, chwyć mocno uchwyt i naciśnij wyłącznik.
 UWAGA: Po naciśnięciu wyłącznika zaświeci się kontrolka LED.
2. Aby zmienić obroty silnika, zwiększ lub zmniejsz nacisk na wyłącznik. Im większy nacisk na wyłącznik, tym 

wyższe obroty silnika.
3. Aby zatrzymać narzędzie, należy zwolnić przełącznik spustowy. Przed odłożeniem narzędzia upewnij się, że 

silnik całkowicie się zatrzymał.

Wiercenie

Umieść wiertło na powierzchni roboczej i dociśnij przed uruchomieniem narzędzia. Zbyt duży nacisk będzie 
zwalniał wiertło i zmniejszy efektywność wiercenia. Zbyt mały nacisk może spowodować ruch wiertła po obra-
bianej powierzchni i stępienie końcówki wiertła.
Jeżeli wiertło zaczyna się blokować, zmniejsz nieco nacisk wywierany na narzędzie, aby przywrócić ustawione 
obroty. W przypadku zablokowania wiertła, zmień kierunek obrotów silnika, aby wyjąć wiertło z obrabianego 
elementu.
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5. APLIKACJA
  UWAGA! 

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, przed rozpoczęciem wiercenia 
lub wkręcania upewnij się, że pod powierzchnią roboczą nie znajdują się żadne rury 
i przewody.

Wiercenie w drewnie, materiałach kompozytowych i tworzywach sztucznych 

Przy wierceniu w drewnie, materiałach kompozytowych i tworzywach sztucznych wybierz tryb zwykłego 
wiercenia . Rozpocznij wiercenie powoli i zwiększaj obroty stopniowo podczas pracy. Podczas wiercenia 
w drewnie używaj płaskich wierteł do drewna lub wierteł spiralnych. Zawsze używaj ostrych wierteł. Podczas 
wiercenia wiertłem spiralnym, często wyciągaj je z wierconego otworu, aby usunąć wióry z rowków wiertła. 
Pod wierconym elementem podłóż odpady drewniane, aby ograniczyć ryzyko odszczypywania się fragmentów 
materiału. Wybierz
niskie obroty przy wierceniu w tworzywach sztucznych o niskiej temperaturze topnienia.

Wiercenie w metalu

Przy wierceniu w metalu wybierz tryb zwykłego wiercenia . Stosuj wiertła spiralne ze stali szybkotnącej lub 
wiertła koronowe. Do oznaczenia środka wierconego otworu użyj punktaka. Przy wierceniu w żelazie lub stali 
nasmaruj wiertła olejem do skrawania. Przy wierceniu w metalach kolorowych, takich jak miedź, mosiądz lub 
aluminium, stosuj ciecz chłodzącą. Zastosuj podkładkę pod wiercony materiał, aby zapobiec zablokowaniu 
i skręceniu wiertła.

Wiercenie w ścianie

Przy wierceniu w metalu wybierz tryb wiercenia udarowego . Stosuj wiertła z karbidową końcówką. 
Wiercenie w miękkich ścianach, takich jak pustaki żużlowe, wymaga niewielkiego nacisku. Twarde materiały, 
takie jak beton, wymagają większego nacisku. Płynne i równomierne odprowadzenie pyłu wskazuje na 
prawidłową prędkość wiercenia. Nie dopuść
do obracania wiertła w otworze bez wiercenia. Nie stosuj wody do usuwania pyłu lub chłodzenia wiertła. Obie 
sytuacje mogłyby spowodować uszkodzenie elementów karbidowych.

Wkręcanie śrub i nakrętek

Przy wkręcaniu śrub w grubych lub twardych materiałach nawierć otwory prowadzące. Wybierz tryb wkręcania 
śrub . Ustaw pierścień regulacji momentu w odpowiedniej pozycji i wybierz niskie obroty. Dobierz odpowiedni 
typ i rozmiar bitu do używanej śruby. Z bitem w główce śruby umieść końcówkę śruby w obrabianym elemencie, 
a przed naciśnięciem wyłącznika mocno dociśnij narzędzie. Śruby można wykręcić,
zmieniając kierunek obrotów silnika.

Przeciążanie

Ciągłe przeciążanie może spowodować trwałe uszkodzenie narzędzia lub akumulatora.

Aplikacje
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6. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA
Obsługa

 Ten produkt nie jest przeznaczony dla dzieci ani dla osób o obniżonych zdolnościach fi zycznych, 
mentalnych lub zmysłowych lub dla osób o ograniczonym doświadczeniu i umiejętnościach, nad którymi 
nie jest sprawowany nadzór lub którym nie zostały udzielone instrukcje dotyczące używania tego produktu 
przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

 Jeśli wyrób będzie używany w pobliżu dzieci, należy zachować szczególną ostrożność. Wyrób należy 
zawsze umieszczać z dala od dzieci. Dzieci powinny być pod nadzorem zapewniającym, że nie będą się 
bawić wyrobem.

 Nigdy nie należy pozwolić pracować z tym urządzeniem dzieciom ani osobom niezapoznanym z niniejszą 
instrukcją obsługi. Lokalne przepisy mogą określać minimalny wiek użytkownika. Użytkownik jest 
odpowiedzialny za szkody spowodowane osobom trzecim w obszarze roboczym urządzenia w następstwie 
jego użytkowania.

 Nie używaj maszyny, jeśli jesteś zmęczony, pod wpływem alkoholu czy środków odurzających.
 Jeśli jest to konieczne, skorzystaj ze środków ochrony osobistej (rękawice, obuwie robocze, ochrona wzroku, 

respiratory itd.). Środki ochrony osobistej obniżają ryzyko obrażeń osób.
 Ubierz się stosownie. Nie noś wolnej odzieży lub biżuterii i zadbaj o to, aby włosy, odzież lub rękawice nie 

dostały się niebezpiecznie blisko ruchomych części. Wolna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać 
zaczepione przez ruchome części.

 Zachowaj ostrożność, kontroluj, co robisz i zastanawiaj się nad pracą z urządzeniem elektrycznym. Nie 
używaj urządzeń elektrycznych, jeśli jesteś zmęczony, pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Krótka 
chwila nieuwagi podczas pracy z urządzeniem elektrycznym może prowadzić do poważnych obrażeń.

 Nie pozwól na przypadkowe uruchomienie urządzenia. Przed włączeniem kabla zasilającego do gniazdka 
sieciowego upewnij się, czy główny włącznik znajduje się w pozycji wyłączone. Przenoszenie urządzenia 
elektrycznego przy jednoczesnym umieszczeniu palca na głównym włączniku lub podłączanie kabla 
zasilającego do sieci elektrycznej w momencie, kiedy włącznik główny jest w pozycji włączone, może 
spowodować obrażenia.

 Nie przeszkadzaj sobie samemu. Podczas pracy zachowaj zawsze stabilną pozycję i równowagę. Umożliwi 
to lepszą obsługę urządzenia elektrycznego w nieoczekiwanych sytuacjach.

 Do przymocowania obrabianego materiału używaj zacisków lub imadła. Jest to bezpieczniejsze od 
przytrzymywania obrabianego materiału ręką, ręce są jednocześnie wolne do obsługi urządzenia.

 Utrzymuj powierzchnię roboczą w czystości i dobrze oświetloną. Przepełniona i nieoświetlona powierzchnia 
robocza może spowodować obrażenia.

 Nie używaj urządzenia elektrycznego w środowisku wybuchowym, jak np. pomieszczenie z cieczami 
łatwopalnymi, gazami lub substancjami pyłowymi. W urządzeniu elektrycznym dochodzi do iskrzenia, które 
może spowodować zapalenie pyłu łatwopalnego lub wyziewów.

 Nie pracuj z materiałami zawierającymi azbest. Używaj maski przeciwpyłowej.
 Podczas pracy z urządzeniem zachowaj bezpieczną odległość od dzieci i innych osób. Nieuwaga może 

spowodować utratę kontroli nad urządzeniem.

Przeznaczenie

 To urządzenie nie jest przeznaczone do profesjonalnego użytku.
 Nie używaj wyrobu do innych celów niż te, do których jest przeznaczony.

Wskazówki dotyczące użycia
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 Ze względów bezpieczeństwa urządzenia nie należy używać jako agregatu napędowego do jakichkolwiek 
innych narzędzi roboczych czy kompletów narzędzi, o ile producent nie wyraził na to jednoznacznej zgody.

Wskazówki dotyczące użytkowania

 Włącz maszynę i eksploatuj ją zgodnie z instrukcją obsługi, dokładnie przestrzegając wszystkich zaleceń.
 Przed wykonaniem jakiejkolwiek kontroli, konserwacji lub naprawy wyjmij kabel ładowarki z gniazdka 

elektrycznego. Używaj urządzenia w dobrym stanie technicznym oraz do zadań, do których jest 
przeznaczone.

 Pracuj wyłącznie przy dobrej widoczności lub zapewnij dostateczne sztuczne oświetlenie.
 Pracuj w czystym, uprzątniętym środowisku pracy.
 Upewnij się, czy zachowujesz podczas pracy stabilną pozycję. Nie zapominaj, że upadki są jedną 

z głównych przyczyn urazów podczas wypadków.
 Podczas wiercenia metalowych blach używaj imadła i podłóż pod blachę kawałek drewna. Obracająca się 

blacha stanowi duże zagrożenie.
 Zadbaj o to, aby wiertarka lub wkrętarka nie była używana podczas pracy na przedmiotach podłączonych 

do prądu, aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym. Przed użyciem tego urządzenia upewnij się, 
czy znasz położenie wszystkich przewodów elektrycznych lub kabli wewnątrz murów i ścian (w tym celu 
skorzystaj z wykrywacza metali).

 Z wyrobu należy korzystać i przechowywać go poza zasięgiem substancji łatwopalnych i lotnych.
 Wyrobu nie należy narażać na działanie skrajnych temperatur, bezpośredniego promieniowania 

łonecznego, nadmiernej wilgoci oraz nie należy go umieszczać w mocno zapylonym środowisku.
 Wyrobu nie należy umieszczać w pobliżu grzejników, otwartego ognia i innych urządzeń będących źródłem 

ciepła.
 Wyrobu nie należy spryskiwać wodą ani inną cieczą. Do wyrobu nie należy wlewać wody ani innej cieczy.
 Wyrobu nie należy zanurzać w wodzie ani innej cieczy.
 Wyrobu nie należy nigdy pozostawiać włączonego bez nadzoru.
 Nie dotykaj części urządzenia, dopóki nie są całkowicie wyłączone.
 Przed odstawieniem urządzenia do zamkniętego pomieszczenia, poczekaj, aż silnik wystygnie.
 W żadnym wypadku nie naprawiaj produktu samodzielnie i nie dokonuj w nim żadnych przeróbek! Wszelkie 

naprawy i kalibrację tego wyrobu należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi lub sprzedawcy. Ingerując 
w wyrób w okresie gwarancji narażasz się na ryzyko utraty praw do bezpłatnych napraw.

 Producent nie odpowiada za szkody spowodowane na skutek niewłaściwego użycia wyrobu i jego 
wyposażenia (zranienia, oparzenia, pożar, zepsucie potraw itp.).

Bezpieczeństwo elektryczne

  UWAGA!
Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i wszystkie zalecenia. Jeśli 
nie będziesz przestrzegać podanych ostrzeżeń i zaleceń, może dojść do porażenia 
prądem elektrycznym, wybuchu pożaru lub poważnych obrażeń.

  Uwaga: 
Zachowaj niniejsze ostrzeżenia i zalecenia do użytku w przyszłości. Pojęcie urządzenie elektryczne“ we 
wszystkich ostrzeżeniach dotyczy Twojego urządzenia zasilanego z sieci elektrycznej (wyposażonego w kabel 
zasilający) lub urządzenia zasilanego za pomocą akumulatora (bez kabla zasilającego).
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 Ładowarkę urządzenia akumulatorowego można podłączyć do dowolnego gniazdka posiadającego 
zabezpieczenie przed wyładowaniami, które zostało zainstalowane zgodnie z normami.

 Wtyczka musi być zasilana prądem o wartości 230 V  50 Hz.
 Odłącz ładowarkę, jeśli nie będziesz jej dalej używać, jeśli dokonujesz wymiany narzędzia lub konserwacji 

urządzenia.
 Wtyczka kabla zasilającego urządzenia musi odpowiadać gniazdku. Nigdy w żaden sposób nie przerabiaj 

wtyczki. W przypadku urządzenia chronionego za pomocą uziemienia nie używaj żadnych redukcji wtyczek.
 Wtyczki, w których nie dokonano żadnych przeróbek i odpowiednie gniazdka obniżają ryzyko porażenia 

prądem elektrycznym.
 Podczas pracy z urządzeniem nie dotykaj uziemionych powierzchni, jak np. rurociągów, kaloryferów, 

kuchenek elektrycznych i lodówek. W przypadku uziemienia Twojego ciała wzrasta ryzyko porażenia 
prądem elektrycznym.

 Nie narażaj urządzenia elektrycznego na oddziaływanie deszczu lub wilgoci. Jeśli do urządzenia 
elektrycznego przedostanie się woda, podwyższa się ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

 Zachowaj ostrożność podczas manipulowania kablem zasilającym. Nigdy nie używaj kabla zasilającego 
do przenoszenia lub przesuwania narzędzia i nie ciągnij za kabel podczas odłączania urządzenia od 
sieci elektrycznej. Nie dopuść do kontaktu kabla z zatłuszczonymi, gorącymi i ostrymi przedmiotami lub 
z ruchomymi częściami. Uszkodzony lub zaplątany kabel zasilający zwiększa ryzyko porażenia prądem 
elektrycznym.

 Podczas pracy z urządzeniem elektrycznym w wilgotnym środowisku w obwodzie zasilającym musi się 
znajdować wyłącznik różnicowo-prądowy (RCD). Użycie wyłącznika różnicowo-prądowego (RCD) obniża 
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące akumulatorów i ładowarki

 Używaj wyłącznie akumulatora dostarczonego z tym urządzeniem i dostarczonej ładowarki.
 Podłączaj ładowarkę wyłącznie do gniazdka sieciowego z napięciem zasilającym 230 V.
 Chroń akumulator i ładowarkę przed wilgocią. Nie używaj ładowarki na zewnątrz.
 Odłącz ładowarkę od gniazdka sieciowego, jeśli jej nie używasz, przed czyszczeniem ładowarki i jej 

konserwacją.
 Akumulator wymaga specjalnej uwagi. Nie dopuść do upadku akumulatora na twardą powierzchnię i nie 

naciskaj na akumulator ani nie narażaj go na nadmierne mechaniczne obciążenie. Przechowuj akumulator 
w bezpiecznej odległości od nadmiernego ciepła lub chłodu.

 Nie próbuj naprawiać ani demontować akumulatora lub ładowarki. Jeśli któraś z części jest uszkodzona, 
powierz jej naprawę wykwalifi kowanemu technikowi lub prześlij ją do naprawy do autoryzowanego serwisu 
lub sprzedawcy.

 Ładuj akumulator przy temperaturze powietrza w zakresie od 10 do 40 °C. Naładowany akumulator może 
zostać wykorzystany do zasilania urządzenia w warunkach roboczych z temperaturą od 0 do 50 °C. Jeśli 
akumulator nie jest używany, przechowuj go w suchym miejscu z temperaturą w zakresie od 10 do 30 °C.

  WAŻNE! NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Nigdy nie łącz styków akumulatora i nie narażaj akumulatora na działanie wilgoci. Nie przechowuj akumulatora 
razem z metalowymi przedmiotami i częściami, które mogłyby spowodować spięcie styków akumulatora. 
Mogłoby dojść do przegrzania akumulatora, jego zapalenia lub wybuchu.
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 W przypadku dotknięcia elektrolitu lub innej cieczy czy substancji znajdującej się w akumulatorze, należy 
natychmiast zmyć te substancje dużą ilością wody. Jeśli substancje te przedostaną się do oczu, należy je 
wymyć dużą ilością wody i natychmiast zwrócić się o pomoc do lekarza.

 Nie wyrzucaj ładowarki do ognia lub wody. Mogłoby dojść do wybuchu. Akumulatora nie należy wyrzucać 
do zwykłego odpadu domowego bez względu na to, czy jest zużyty czy też nie. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami akumulator należy oddać do lokalnej składnicy lub w sklepie do pojemnika z napisem „Zużyte 
baterie“.

 Akumulator należy ładować wyłącznie w ładowarce przeznaczonej do tego przez producenta. W przypadku 
użycia ładowarki przeznaczonej do jednego typu akumulatorów do ładowania innego akumulatora, 
powstaje ryzyko wybuchu pożaru.

 Używaj urządzenia elektrycznego wyłącznie z akumulatorem przeznaczonym do tego urządzenia. Użycie 
innych akumulatorów stwarza ryzyko obrażeń lub pożaru.

 Jeśli nie używasz akumulatora, przechowuj go z dala od metalowych przedmiotów, takich jak spinacze 
biurowe, monety, klucze, gwoździe, wkręty lub inne drobne metalowe przedmioty, które mogą spowodować 
spięcie styków akumulatora. Spięcie styków akumulatora może spowodować oparzenia lub wybuch 
pożaru.
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7. KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE
Konserwacja

  UWAGA!
Odłącz ładowarkę, jeśli nie będziesz jej dalej używać, jeśli dokonujesz wymiany 
narzędzia lub konserwacji urządzenia.

 Urządzenie nie wymaga żadnej specjalnej konserwacji. Dotyczy to również elektrycznych części urządzenia.
 Sprawdź, czy urządzenie nie przejawia cech zużycia.
 Jeśli dojdzie do uszkodzenia ładowarki (obudowa, przewody lub styki), natychmiast zapewnij jej wymianę 

w serwisie posprzedażowym.
 Regularna konserwacja urządzenia zapewnia jego długą żywotność i wydajność.
 Przed użyciem obejrzyj urządzenie i sprawdź, czy któreś z jego części nie są zużyte lub uszkodzone.
 Wymień uszkodzone lub zużyte części. Aby urządzenie było wyważone, wymieniaj zawsze cały komplet 

zużytych lub uszkodzonych narzędzi.
 Zużyte lub uszkodzone części należy wymieniać wyłącznie w autoryzowanym serwisie lub u sprzedawcy.
 Przed czyszczeniem należy zawsze odłączyć wyrób od źródła energii.
 Do czyszczenia plastikowych części wyrobu używaj delikatnej ściereczki zwilżonej letnią wodą. Nie używaj 

agresywnych środków czyszczących, rozcieńczalników lub rozpuszczalników, w przeciwnym wypadku 
może dojść do uszkodzenia powierzchni wyrobu.

 Nie czyść urządzenia pod bieżącą wodą ani nie zanurzaj go w wodzie.
 Po wymianie narzędzia roboczego upewnij się, czy jest ono zabezpieczone w odpowiedniej pozycji.
 Nie używaj narzędzi roboczych, które nie są dostosowane do umieszczania w zabieraku zasobnika.
 Nie obciążaj nadmiernie urządzenia elektrycznego. Używaj odpowiedniego narzędzia elektrycznego do 

danego typu pracy. Przy użyciu odpowiedniego typu narzędzia elektrycznego praca zostania wykonana 
lepiej i bezpieczniej.

 Jeśli nie można włączyć i wyłączyć głównego włącznika urządzenia, nie używaj urządzenia. Każde 
urządzenie elektryczne, przy którym nie działa główny włącznik, jest niebezpieczne i musi zostać 
naprawione.

 Jeśli nie używasz urządzenia, przechowuj je z dala od dzieci i nie pozwól, aby z urządzenia korzystały osoby 
nie zapoznane z jego obsługą lub z niniejszą instrukcją. Urządzenie elektryczne w rękach niewykwalifi 
kowanej osoby jest niebezpieczne.

 Dokonuj konserwacji urządzenia elektrycznego. Sprawdź, czy ruchome części nie są wychylone lub 
zablokowane, czy poszczególne części nie są uszkodzone oraz inne okoliczności, które mogą mieć wpływ 
na działanie urządzenia. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, oddaj je przed użyciem do naprawy. Przyczyną 
wielu usterek bywa zaniedbanie konserwacji urządzenia. Prawidłowo konserwowane narzędzia tnące 
z ostrymi ostrzami rzadziej się blokują w obrabianym materiale i lepiej się nimi manipuluje.

 Utrzymuj narzędzia tnące ostre i czyste. Prawidłowo konserwowane narzędzia tnące z ostrymi ostrzami 
rzadziej się blokują w obrabianym materiale i lepiej się nimi manipuluje.

 Urządzeń elektrycznych, akcesoriów, narzędzi roboczych itd. należy używać zgodnie z niniejszymi 
zaleceniami, w sposób określony dla danego typu urządzenia elektrycznego. Należy również wziąć 
pod uwagę warunki środowiska pracy i rodzaj pracy, który będzie wykonywany. Używanie narzędzia 
elektrycznego do innych celów niż te, do których jest przeznaczone, może być niebezpieczne.
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 Uszkodzone styki należy wymienić w autoryzowanym serwisie lub u sprzedawcy. Nie używaj urządzenia 
elektrycznego, które nie może być włączone i wyłączone.

 Nie pozostawiaj włączonego urządzenia elektrycznego bez nadzoru. Przed odłożeniem urządzenia wyłącz 
je i poczekaj do jego całkowitego zatrzymania.

 Używaj ochronników słuchu. Nadmierny hałas może spowodować uszkodzenie słuchu.
 Podczas wykonywania czynności, w trakcie których narzędzia robocze mogą być w kontakcie z ukrytymi 

przewodami elektrycznymi, należy trzymać urządzenie elektryczne za przeznaczone do tego izolowane 
części. Narzędzie robocze, które będzie w kontakcie z „żywym“ przewodem elektrycznym, spowoduje 
przewodzenie nie izolowanych części urządzenia i może doprowadzić do porażenia obsługi prądem 
elektrycznym.

 W celu dokonania naprawy skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lub sprzedawcą, używającym 
oryginalnych części zamiennych. W ten sposób zapewnisz prawidłowe działanie urządzenia elektrycznego.

  UWAGA!
Użycie jakichkolwiek akcesoriów lub narzędzi nie zalecanych w niniejszej instrukcji 
obsługi może podwyższyć ryzyko obrażeń. Używaj wyłącznie oryginalnych części 
zamiennych.

 Po zakończeniu każdej pracy wyczyść urządzenie.
 Nie używaj zużytych lub uszkodzonych wierteł lub nasadek wkręcających. Takie narzędzia mogą 

spowodować nadmierne obciążenie silnika i niższą wydajność.
 Dołóż wszelkich starań do tego, aby nie doszło do uszkodzenia silnika olejem lub wodą.
 Sprawdzaj regularnie, czy urządzenie nie jest uszkodzone na skutek standardowej eksploatacji. Upewnij się, 

czy wszystkie części są prawidłowo podłączone i nie używaj tego wyrobu, jeśli doszło do uszkodzenia lub 
zgubienia jego części.

 Podczas wkładania akumulatora do ładowarki upewnij się, czy akumulator został włożony w prawidłowy 
sposób i czy pomiędzy akumulatorem a stykami nie znajdują się żadne materiały, np. zanieczyszczenia.

 Akumulatory i ładowarki należy chronić przed ciepłem i słońcem. Nie narażaj tych wyrobów na działanie 
wysokich temperatur.

 Nie używaj ładowarki na zewnątrz.
 Korzystaj wyłącznie z ładowarki dostarczanej wraz z tym urządzeniem.
 Jeśli dojdzie do uszkodzenia lub usterki, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lub sprzedawcą.

Przechowywanie

 Przechowuj urządzenie w suchym miejscu w dostatecznej odległości od źródeł ciepła lub niebezpiecznych 
wyziewów.

 Nie stawiaj na maszynie żadnych innych przedmiotów.
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8. DANE TECHNICZNE
Model FDUV 70215-0
Napięcie znamionowe 20 V
Obroty przy obciążeniu 0–405 OBR./MIN., 0–1 900 OBR./MIN.
Moment maksymalny 60 Nm
Średnica maksymalna 10 mm
Udar Tak
Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski Tak
Lampka LED Tak
Regulacja momentu 25

Akcesoria

Numer pozycji Akcesoria
FDUZ 79020 Akumulator 2 Ah
FDUZ 79040 Akumulator 4 Ah
FDUZ 79100 Szybka ładowarka
FDUZ 79110 Podwójna szybka ładowarka
FDV 9004 Zestawy wierteł/bitów
FDV 9006 Zestawy wierteł/bitów
FDV 9101 Zestawy wierteł/bitów
FDV 9201 Zestawy wierteł/bitów
FDV 9202 Zestawy wierteł/bitów
FDS 9002-9007    Zestawy bitów
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9. USUWANIE USTEREK
Okazuje się, że część pojawiających się awarii użytkownik może rozwiązać samodzielnie. Dlatego sprawdź 
posiadany produkt przy użyciu poniższej sekcji. W większości przypadków problem można szybko rozwiązać.

  OSTRZEŻENIE!
Wykonaj jedynie czynności opisane w niniejszej instrukcji! Wszystkie dodatkowe 
kontrole, prace konserwacyjne i naprawcze mogą być wykonywane jedynie przez 
autoryzowany serwis lub wykwalifikowanego specjalistę, jeśli problem nie może być 
samodzielnie rozwiązany!

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie
1. Produkt nie uruchamia się 1.1 nie jest podłączony do źródła 

zasilania
1.1 Podłącz do zasilania

1.2 Przewód zasilający jest 
uszkodzony

1.2 Sprawdź przez specjalistę 
elektryka

1.3 Inna usterka elektryczna 
produktu

1.3 Sprawdź przez specjalistę 
elektryka

2. Produkt nie osiąga pełnej 
mocy

2.1 przedłużacz nie nadaje się do 
współpracy z tym produktem

2.1 Użyj odpowiedniego 
przedłużacza

2.2 Źródło zasilania (np. 
Generator) ma zbyt niskie 
napięcie

2.2 Podłącz do innego źródła 
zasilania

2.3 Otwory wentylacyjne są 
zablokowane

3. Niezadowalaj ący wynik 3.1 Wiertło jest zużycie/ 
uszkodzone

3.1 Wymień na nowy

3.2 Wiertło nie nadaje się do 
obrabianego materiału

3.2 Zastosuj właściwe wiertło

4. Erős vibráció, illetve zaj 4.1  wiertło jest zużycie/ 
uszkodzone

4.1 Wymień na nowy
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10. UTYLIZACJA
Narzędzie, akumulator, akcesoria i opakowania należy poddać sortowaniu, aby zapewnić ich 
ekologiczną utylizację.

Nie wyrzucaj narzędzi elektrycznych i baterii lub akumulatorów do odpadów komunalnych!

Wyłącznie dla krajów Unii Europejskiej:

Zgodnie z europejską dyrektywą 2012/19/UE narzędzia elektryczne, które nie są już używane, 
a zgodnie z europejską dyrektywą 2006/66/WE, uszkodzone lub zużyte zestawy baterii/
akumulatorów należy zbierać oddzielnie i utylizować w sposób nieszkodliwy dla środowiska.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE 
UTYLIZACJI ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ
Wszelkie zużyte opakowania należy przekazać do miejsca określonego przez lokalny urząd zajmujący 
się likwidacją 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 odpadów 
komunalnych. 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 podobnego 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, które działają 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 wszystkie podstawowe wymogi wszystkich właściwych dyrektyw UE.

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

Instrukcja obsługi w języku oryginalnym.
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11. DEKLARACJA ZGODNOŚCI

 

 
 

EU DECLARATION OF CONFORMITY 
          

Product / brand: Cordless Drill / FIELDMANN 
 
Type / model:   FDUV 70215-0 as factory model J0Z-WYT03BLB-18Li 

DC 20V (battery powered), speed 0-450/0-1900 rpm, diameter max. 13 mm 
LPA = 83,78-94,06 dB(A), LWA = 94,78-105,06 dB(A) 

 
Manufacturer:   

, Czech Republic  
VAT no: CZ24777749 

 
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.  
 
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union 
harmonization legislation:  
Directive MD 2006/42/EC   
Directive EMC 2014/30/EU 
Directive NEOE 2000/14/EC   
Directive RoHS 2011/65/EU 
 
The relevant harmonized standards and the other technical specifications: 

     EN 62841-1:2015 
EN 62841-2-1:2018+A11 
EN IEC 55014-1:2021 
EN IEC 55014-2:2021  
 

 
 

Place of issuance:    Prague                         Name:    Petr Uher - Responsible Person 
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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
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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






