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A kéziszerszám
iparszerű használatra 

nem aján lott.
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HŐLÉGFÚVÓ KX2000K
SZÍVBŐL GRATULÁLUNK
új Black & Decker termékéhez. Figyelmesen ol-vassa 
el a biztonsági tudnivalókat és a használati útmutatót 
a gép üzembehelyezése előtt. További kérdéseivel 
forduljon vevőszolgálatunkhoz.

MŰSZAKI ADATOK

   KX 2000 K
Feszültség (V)  230
Névleges teljesítmény (W) 2000 W
Beállítható hőmérséklet  50-600oC
Tömeg  0,85 kg
Érintésvédelmi osztály  I.

A GÉP LEÍRÁSA

1. Be-Ki kapcsoló
2. Levegőrések
3. Támasztófelület, a készülék álló helyzetű 

megtámasztására
4. Hőmérséklet szabályozó
5. Fúvóka

A KÉSZÜLÉK FUNKCIÓI
Ne takarja le se a kezével, se más tárgygyal a motor 
légbeszívó nyílásait. Ezzel meggátolná a levegő 
szabad áram-lását, ami a szerszám túlhevüléséhez 
vezetne. Ez a hőlégpisztoly „egykezes“ használatra 
lett tervezve.

A  k é s z ü l é k  b e -
kapcsolásához nyomja 
a billenő-kapcsolót az „I“ 
állás-ba. A kikapcsoláshoz 
nyomja a kapcsolót az „O“ 
állásba.

A fúvókán át távozó levegő hőmérsékletét 
a hőmérsékletszabályozó kapcsoló elforgatásával 
szabályozhatja. Az óramutató járása szerint forgatva 
növeli, ezzel ellentétesen pedig csökkenti a kilépő 
levegő hőmérsékletét.

 

Megjegyzés: Használat előtt néhány percig engedje 
a pisztolyt felhevülni. Az új készülék kezdetben 
füstöl. Ez normális jelenség, néhány használat után 
megszűnik.

LEHŰTÉS
A használat során a hőlégpisztoly fúvókája na-gyon 
felhevül. Éppen ezért a készülék használat utáni 
lehűlését kísérje fokozott fi gyelemmel.
A lehűlés folyamata lerövidíthető, ha a hőmérsékletet 
minimumra ()állítja, és hagyja a készüléket néhány 
percig bekapcsolva. Kikapcsolás után legalább 30 
percig hagyja hűlni a hőlégfúvót, és csak utána 
tegye el.

MAGYAR
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FÜGGŐLEGES HELYZETŰ ÜZEM
A  h ő l é g f ú v ó t 
a  m u n k a a s z t a l r a 
merőleges helyzetben is 
fel lehet állítani. Mindig 
így támassza le, ha leteszi 
a kezéből. Biztosítsa 
l e  a  k á b e l t ,  e z z e l 
elkerüli, hogy lerántsa 
a szerszámot. Ne érjen 
a  f ú v ó k á h o z ,  é s 
biztosítsa, hogy semmi 
se eshessen a fúvókába. 

Óvatosan kapcsolja ki a szerszámot, és hagyja ebben 
a helyzetében lehűlni.

FESTÉKRÉTEG ELTÁVOLÍTÁSA
Amennyiben a festék, 
amit el kell távolítani, 
üvegfelület közelében 
van, az üveget minden 
ese tben véden i  ke l l 
a hőtől. Használja ehhez 
a készülékkel szállított 
üvegvédős  f úvóká t . 
A hőlégfúvó pisztoly nem 

alkalmazható fémkeretes ablakok festékrétegének 
leégetésére, mert a fémkeret átadja a hőt az 
üvegnek, és az elrepedhet. Ha lehetséges, a fáról 
a festékbevonatot szálirányban távolítsa el. Egy pontra 
ne irányítsa túl sokáig a hőt, mert az anyag megéghet, 
vagy meg is gyulladhat.
A hőlégfúvó a festékrétegek felpuhítására szolgál, 
megkönnyítve ezzel a kézi kaparóval való eltávolítást. 
A kaparót a szállított tartozékok között találja.
A következő módon járjon el:
Irányítsa a forró levegőt az eltávolítandó festékterületre. 
Ha a festék kilágyul, a kaparó könnyed rányomásával 
távolítsa el. A legjobb módszer, ha próbálgatással 
határozza meg a festék kilágyulásának idejét, így 
lesz optimális a munkaeredmény. A kilágyult festéket 
azonnal kaparja le, mert különben visszakeményedik. 
Ügyeljen arra, hogy a kaparón ne maradjon festék, 
mert az meggyulladhat. A kaparóra rátapadt festéket 
késsel távolítsa el.

TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK 
A HŐLÉGFÚVÓ  HASZNÁLATÁRA
A l a c s o n y  h ő m é r s é k l e t  f o k o z a t 
(első zóna)  
• Festékek és lakkok szárítása
• Ragasztott címkék, dekorációk eltávolítása
• Viaszolás és viasz leolvasztás (síléceknél)
• Nedves fa szárítása
• Műanyag fólia zsugorítása csomagolásnál
• Elfagyott vízcsövek kiolvasztása

Közepes hőmérséklet fokozat (második zóna)
• Műanyagok alakítása
• Berozsdásodott, vagy túlságosan meghúzott 

fémcsavarok lazításához szükséges melegítés
Magas hőmérséklet fokozat (harmadik zóna) 
• Festékek és lakkok eltávolítása
• Faszén meggyújtása (grillezéshez)
• Vízcsőkötések lágyforrasztása
A fenti alkalmazási javaslatok és hőmérsékletzónák 
csak irányelvek. Tanácsos vagy egy próbát csinálni 
a beállított hőmérséklettel, vagy kezdje a munkát 
alacsonyabb hőmérséklettel.

MELLÉKELT TARTOZÉKOK
Minden, amit a készletben talál, a hőlégfúvóhoz 
való. A következőkben talál egy táblázatot ezekről az 
eszközökről és használatukról. A tartozékok cseréje 
előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a hőlégfúvót 
kikapcsolta-e, és az kellően lehűlt-e.

Az alábbi táblázatban szereplő tartozékok kizárólag 
a hőlégfúvóhoz alkalmazhatók.

Szimbólum  A tartozék neve Használati javaslat
 Üvegvédő fúvóka Védi az ablaküveget a 

keretről való festékleé-
getésnél

 Reflektor fúvóka C s ö v e k  l á g y f o r -
rasztásához

 Pont fúvóka Koncentrált hőfelvitel kis 
felületre. Kötéseknél és 
zsugorításnál

 Lapos fúvóka Hő fe l v i t e l  s zé l es 
sávban

 Kaparó F e s t é k  é s  l a k k 
lekaparása

                

KARBANTARTÁS
Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, 
mielőtt karbantartásához hozzáfogna. A tisztításához 
enyhén szappanos-nedves kendőt használjon. 
A legtöbb háztartási tisztítószer tartalmaz olyan 
vegyszert, ami a készülék műanyag részeit 
károsíthatja. Semmi esetre se használjon benzint, 
terpentint, higítókat vagy más hasonlókat. Ügyeljen 
arra, hogy tisztításnál folyadék (víz vagy szappan) ne 
kerüljön a hőlégfúvó belsejébe.



4

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁG-TECHNIKAI 
ELŐÍRÁSOK
Elektromos szerszám használatakor mindig tartsa 
be az alapvető biztonsági rendszabályo-kat, így 
elkerülheti a tűzveszély, az elektromos áramütés 
és a személyi sérülések lehetőségét.

A biztonságos munkavégzésért
• Tartsa rendben a munkahelyét. A rendetlenség 

növeli a balesetveszélyt.
• Legyen figyelemmel a környezeti behatá-

sokra. Ne hagyja a szabadban a gépet, 
óvja esôtôl. Ne használja nyirkos, nedves 
környezetben. Gondoskodjon a jó megvilágításról. 
Gyúlékony folyadékok vagy gázok közelében tilos 
használni.

• Védekezzen áramütés ellen. Kerülje az érinkezést 
fémes részekkel, mint például csővezeték, fűtőtest, 
tűzhely, hűtő-szekrény, stb. Viseljen gumitalpú 
cipôt. Extrém munkakörülmények között, (pl. 
magas páratartalom, fémpor keletkezése esetén) 
az elektromos biztonság növelhető egy leválasz-
tó transzformátor vagy hibaáramvédő kapcso-ló 
előkapcsolásán keresztül.

• Tartsa távol a gyermekeket! Gondoskodjon 
arról hogy gyermekek a géppel és a kábellel 
ne érintkezzenek. 16 évnél fi ata-labb korúak a 
szerszámot csak megfelelő szakfelügyelet mellett 
használhatják.

• Hosszabbítókábel a szabadban. Szabadban 
kizárólag csak az arra jóváhagyott és megfelelô 
jelöléssel ellátott hosszabbító-kábelt szabad 
használni.

• Biztonságos helyen tárolja a szerszámot. Ha 
nem használja, száraz, zárt, gyermek által el nem 
érhető térben helyezze el.

• Viseljen megfelelô munkaruházatot. Ne 
hordjon ékszert, bő, lebegô ruhát, leenge-dett 
hajat (tegyen sapkát). Szabadban viseljen 
gumikesztyűt és gumitalpú cipőt.

• Viseljen védôszemüveget, különösen fej feletti 
munkáknál. A porártalom ellen védekezzen 
pormaszk viselésével.

• Figyeljen a hangnyomásszintre. A géppel 
való munkavégzésnél a hangnyo-más-szint 
meghaladhatja a 85 dB/A értéket, ezért mindig 
használjon hallásvédô eszközt.

• Rögzítse a munkadarabot. Használjon 
leszorítóeszközt, így biztonságos a munka, mert 
lehetôvé válik, hogy mindkét kezével a gépet 
vezesse.

• Álljon biztonságosan, kerülje a rendellenes 
testtartást. Gondoskod-jon arról, hogy egyensúlyát 
ne veszíthesse el, főleg, ha állványon, vagy létrán 
dolgozik. A lába alól a hulladékot távolítsa el.

• Ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolva a 
gépet. Kerülje a véletlenszerű bekapcsolást, 
ne szállítsa a feszültség alatt levő gépet ujjával 
a kapcsolón. A kapcsoló kikapcsolt állapotban 

legyen, mielőtt a hálózatra csatlakoztatja.
• Figyeljen a munkájára. Ne kezdjen hozzá, ha 

nem képes arra koncentrálni.
• Húzza ki a villásdugót. Kapcsolja ki a gépet, 

és várja meg, amíg a forgó-mozgó géprészek 
teljesen megállnak, s csak utána tegye le a 
kezéből. Szerszámcse-rénél, beállítási munkáknál, 
karbantartásnál elôször a villásdugót húzza ki a 
konnektorból.

• Ne hagyjon szerelőkulcsot a gépben. 
Bekapcsolás elôtt ellenőrizze, nem hagyott-e 
szerelôszerszámot (kulcsot) a gépben.

• Mindig megfelelő szerszámot használjon. 
Figyelem! Az Ön biztonsága érdekében csak 
olyan tartozékot, illetve kiegészítô eszközt 
használjon, melyet a kezelési utasítás ajánl, vagy 
a szakkereskedô javasol.

• Bánjon gondosan a kábellel. Ne szállítsa a gépet 
a kábelnél fogva. Ne a kábelnél fogva húzza ki 
a hálózati csatlakozót a dugaljból. Tartsa távol 
a kábelt hôforrástól, olajtól, vágó élektôl, durva 
felületektôl, és használat elôtt gyôzôdjön meg 
róla, hogy a kábel jó állapotban van-e.

• Ápolja gondosan a szerszámot. Tartsa a 
szerszámot tisztán és élesen, így jobban, 
biztonságosabban dolgozhat. Köves-se a 
karbantartási előírásokat, és a szerszám-
cserére vonatkozó tudnivalókat. Ellenőrizze 
rendszeresen a hálózati kábelt és a villásdu-
gót. Ha sérülést tapasztal, azonnal forduljon 
az illetékes szakszervizhez, vevőszolgálathoz 
a szakszerű javítás érdekében. Ellenőrizze 
rendszeresen a hosszabbítókábelt, és semmi 
esetre se használja, ha sérült. Tartsa a kap-csolót 
szárazon, tisztán, és olajtól, zsírtól mentesen.

• Ellenőrizze, nem sérült-e meg a szerszám. 
Az elektromos szerszámot használatbavétel 
előtt ellenőrizze, hogy a kifogástalan és ren-
deltetésszerű működés feltételei teljesülnek-e. 
Győződjön meg arról, hogy a forgó-mozgó részek 
nincsenek-e akadályoztatva, és nem sérültek-
e. Valamennyi géprész megfelelően legyen 
szerelve, ez biztosítja az elektomos szerszám 
kifogástalan működését. A sérült részeket és 
védőberendezéseket előírás szerint kell javíttatni 
vagy cseréltetni. Ne használja az elektromos 
szerszámot, ha a kapcsolója hibás. Károsodott 
kapcsolót csak a kijelölt szakszerviz javíthat.

• Javítást csak szakszerviz végezhet, és csak 
eredeti gyári alkatrészeket szabad használni. A 
szakszerűtlen javítás súlyos balesetek előidézője 
lehet. Ez a kéziszerszám megfelel a vonatkozó 
biztonsági előírásoknak.

Őrizze meg jól ezt a vásárlói tájékoztatót!
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Kiegészítő biztonsági előírások a  
hőlégfúvóhoz
• Mielőtt a készüléket letenné, mindig kapcsolja 

ki.
• Ne hagyja a bekapcsolt szerszámot felügyelet 

nélkül.
• Tekintettel a tűzveszélyre, fokozott óvatosság-gal 

használja a hőlégfúvót.
• Nagy gondossággal végezze festékrétegek 

leégetését. Különös óvatosságot kíván az 
ólomgőzt kibocsátó festékréteg égetése, mivel 
az ólomgőz nagyon mérgező. Az 1960 előtt 
épített házak mázolásánál használtak ólomtar-
talmú festékeket, amelyeket újrafestéssel be is 
fedhettek azóta. Kerülje a bőrével, illetve szájával 
történő közvetlen érintkezést az ólom-tartalmú 
festékekkel, vagy azok maradványai-val, mert 
azok már kis mennyiségben is a szervezetben 
az agy és az idegrendszer gyógyíthatatlan 
károsodását idézhetik elő. Az ólommérgezés 
leginkább a kisgyermekekre és a terhes nőkre 
veszélyes. Olyan helyen, ahol ólom vagy gőzei 
jutnak a légtérbe, tilos enni, inni és dohányozni. 
Az ólmot tartalmazó festékrétegek eltávolítását 
bízza szakemberre, ilyen munkákra a hőlégfúvót 
ne használja.

• Festékréteg leégetésekor biztosítsa a helyiség jó 
szellőzését, és mindig viseljen védőmaszkot.

• Az eltávolított festékmaradványokat ne égesse 
el. A készülék fúvókáját legalább 25 mm-re 
tartsa a felülettől, és használja a vele szállított 
kaparóeszközt.. Ha a munkafelülethez képest 
nem tartja 25 mm-nél kisebb távolságra a 
fúvókát, akkor biztosíthatja, hogy a kilépő levegő 
hőmérséklete 450oC alatt marad. Amennyiben 
függőleges felületről kell a festéket eltávolítani, 
felülről lefelé mozgassa a pisztolyt. Ezzel 
elkerüli, hogy a lekapart festék a készü-lékbe 
essen, és így meggyulladjon. Gondoskod-
jon a festékmaradványok környezetkímélő 
elhelyezéséről, és a munka végeztével a 
munkaterület alapos kitakarításáról.

• Ne használja a hőlégfúvó pisztolyt nedves 
kör-nyezetben, vagy ott, ahol gyúlékony gázok 
elő-fordulhatnak. Az épületek egyes részeiben 
le-hetnek gyúlékony anyagok (padlózat réseiben, 
vakolatok alatt, stb.) ezért a hőlégfúvó haszná-lata 
előtt meg kell vizsgálni ezeket a helyeket.

• Mielőtt eltenné a készüléket, hagyja mindig 
teljesen lehűlni.

• A tartozékok (fúvókák) cseréje előtt kapcsolja ki 
a hőlégfúvót, és hagyja lehűlni.

• A hőlégfúvó használata során gondoskodjon 
megfelelő szellőztetésről, mivel toxikus gőzök 
keletkezhetnek.

• Ne használja a hőlégfúvót hajszárítóként, 
mert a kibocsátott levegő hőmérséklete sokkal 
magasabb, mint a hajszárítóké.

• A fúvókák és a levegőbeszívó nyílások legyenek 
mindig szabadok, mert a túlhevült levegőtorlasz 
a szerszám károsodását okozza.

• A forró levegőáramot tilos más személyre 
irányítani.

• Ne érintse meg a fémfúvókát, amely a használat 
során nagyon felmelegszik. A fúvóka legalább 30 
percig forró marad a kikapcsolás után.

• Legyen gondja rá, hogy munka közben a fúvóka 
ne érjen semmihez.

• Tilos a fúvókába bármilyen tárgyat bedugni, mert 
áramütés érheti, és ugyancsak tilos a fúvókába 
belenézni. Égésveszély!

Elektromos biztonság
Használatba vétel előtt győződjön meg arról, hogy 
a hálózati feszültség megfelel-e a gép adattáb-láján 
feltüntetettnek!
Figyelem! Az Ön gépe védőföldeléssel van ellátva, 
ezért csak védőérintkezős csatlakozó dugaljzathoz 
szabad csatlakoztatni.

HOSSZABBÍTÓ KÁBEL A 
VÉDŐFÖLDELÉS - SEL ELLÁTOTT 
KÉSZÜLÉKEKHEZ
• Csak  védőveze tőve l  e l lá to t t  (3  e res ) 

hosszabbítókábelt használhat.
• Teljesítménycsökkenés nélkül max. 30 m hosszú, 

3x1,5 mm2 keresztmetszetű hosszab-bító kábelt 
használhat.

Figyelem! Csak akkor használjon hosszabbító-kábelt, 
ha feltétlen szükséges. Ha a hosszabbító-kábel nem 
pontosan illik a géphez, vagy sérült, tűzveszélyt, vagy 
elektromos áramütést okozhat. Csak kifogástalan 
hosszabbítókábelt használjon.
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KÖRNYEZETVÉDELEM

Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell 
különíteni a normál háztartási hulladéktól.

Egy napon, mikor készüléke eléri technikai 
élettartamának végét, vagy nincs további szüksége 
rá, gondoljon a környezetvédelemre. A terméket 
a normál háztartási hulladéktól elkülönítve kell 
megsemmisíteni. 

Az elhasználódott termékek és csomagolások 
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek 
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy 
újra feldolgozott anyagok segítségével 
a  k ö r n y e z e t s z e n n y e z é s ,  i l l e t v e 
a nyersanyagok iránti igény nagymértékben 
csökkenthető.

A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos 
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített 
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó helyeken 
vagy a kereskedők által új termék megvásárlásakor.

Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával 
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás 
ingyenes. Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, 
juttassa el készülékét a legközelebbi Black & Decker 
szervizbe, melyekről a Magyarországi Képviseletnél 
érdeklődhet.

A szerv i zze l  kapcso la tosan  a  köve tkező 
In ternet  o lda lon is  fe lv i lágosí tást  kaphat : 
www.2helpU.com. 

VEVŐPOLITIKÁNK
A vevők elégedettsége termékeinkkel és a 
szervizellátással - ez a mi legfontosabb célunk. 
Ha Önnek bármikor segítségre vagy tanácsra van 
szüksége, forduljon bizalommal a Black & Decker 
vevőszolgálathoz, ahol munkatársaink készségesen 
tájékoztat ják arról,  amit szervizeink Önnek 
nyújthatnak.

EU TANÚSÍTÁS

A B&D tanúsítja, hogy a KX2000K típusú elekt-romos 
szerszám megfelel a 98/37/EC, 89/336 EEC, EN 
55014-1&-2, 73/23/EEC, EN 60355 és EN 61000-2&-3 
sz. irányelveknek és szabványoknak.

Hangnyomásszint Lpa 75 dB(A) 
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás: <2,5 m/s2

Brian Cooke
Director of Engineering

Black and Decker Ltd, Spennymoor,
  Co Durham,  

DL 166 JG. Egyesült Kirányság
A Black and Decker politikája saját termékeinek 
folyamatos fejlesztése, ezért minden jogot fenntart 
magának a műszaki változtatásokra.
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BLACK & DECKER 
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker 
készülék megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói használat 
keretében háztartási, hobby célra vásárolnak 
24 hónap jótállást biztosítunk.

A termék iparszerű használatra nem alkalmas!

A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem 
érinti.
1) Black & Decker kötelezettséget vállal arra, hogy 

a garanciális javításokat a 49/2003. (VII. 30.) GKM  
és a 151/2003 (IX.22.) sz. Korm. rend. szerint 
végzi.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel 

érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b) Vásárláskor az eladónak a garanciakártyán 

fel kell tüntetnie a vásárlás időpontját, 
a termék típusát vagy termékkódját, 
a kereskedés nevét, címét pedig a jótállási 
jegyre rá kell bélyegezni. Ennek alapján 
szerez jogosultságot a vevő a garancia időn 
belüli ingyenes garanciális javításra.

c) Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy 
alapján végezhetnek a kijelölt szervizek.

d) A jótállási jegyen történt bármilyen 
javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok 
bejegyzése, a jótállási jegy érvénytelenségét 
vonja maga után.

e) Elveszett jótállási jegyet csak a vásárlási 
számla felmutatásával, térítés ellenében 
tudunk pótolni! 

f) A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy 
a fogyasztó részére történő átadásának 
elmaradása nem érinti a jótállási 
kötelezettségvállalás érvényességét.

2) Nem terjed ki a garancia:
a) Ha a hiba rendeltetésellenes használat, 

átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen 
tárolás, elemi kár vagy egyéb, vásárlás 
után keletkezett okból következett be. 
(A rendeltetéssel ellentétes használat 
elkerülése céljából a termékhez magyar 
nyelvű vásárlói tájékoztatót mellékelünk 
és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját 
érdekében tartsa be!)

b) Az olyan károsodásokra, amelyek 
a szerszámok iparszerű (professzionális), 
közületi, valamint kölcsönzési felhasználása 
miatt keletkeztek. 

c) Azon alkatrészekre, amelyeknél 
a meghibásodás garanciaidőn belül 
a helyes kezelés, karbantartás szerinti 
rendeltetésszerű üzemeltetés mellett az 
alkatrészek természetes elhasználódása, 
kopása következtében állt elő. (ezek 
a következők: megmunkáló szerszámok 
pl. vágószerszám, fűrészlánc, fűrészlap, 
gyalukés stb. továbbá: meghajtószíj, csapágy, 
szénkefe, csillagkerék kpl.)

d) A készülék túlterhelése miatt 
jelentkező hibákra, amelyek a hajtómű 
meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó 
károkhoz vezetnek. 

e) A termék nem hivatalos szervizben történt 
javításából eredő hibákra. 

f) Az olyan károsodásokra, amelyek nem 
eredeti Black & Decker kiegészítő készülékek 
és tartozékok használatából adódnak.

3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a 
forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett 
javítószolgálatnál érvényesítheti.
• Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási 

idő azon részével, amely alatt a fogyasztó 
a terméket nem tudta rendeltetésszerűen 
használni. 

• A jótállási és szavatossági jogok 
érvényesíthetőségének határidején belül 
a terméknek vagy jelentősebb részének 
kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt 
(kijavított) termékre (termékrészre) 12 hónap 
jótállást biztosítunk. 
Ezek a következők: motor illetve állórész, 
forgórész, elektronika.

• Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól 
(üzembe helyezéstől) számított három 
munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó 
kérheti annak kicserélését feltéve, hogy 
a meghibásodás a rendeltetésszerű 
használatot akadályozza. 

 Ha a csere nem lenne lehetséges, 
műszakilag hasonló készülék kerül 
felajánlásra, vagy visszafi zethető a vételár.

Amennyiben a hiba keletkezése, ténye, jellege, (pl. 
rendeltetésellenes használat, stb.) miatt vita merül fel, 
a Fogyasztó szakvéleményt kérhet a Fogyasztóvédelmi 
Főfelügyelőségtől. A szakvélemény térítésköteles és 
nem kötelező érvényű a Forgalmazó számára.
4) Garanciális javítás esetén a szerviznek 

a garanciakártyán az alábbi adatokat kell 
feltüntetnie:

- a garanciális igény bejelentésének dátumát,
- a hiba rövid leírását,
- a javítás módját és időtartamát,
- a készülék visszaadásának időpontját,
- javítás időtartamával meghosszabbított új 

garanciaidőt.
5) Arra törekszünk, hogy szervizhálózatunkon 

keresztül kiváló javítószolgáltatást, 
zökkenőmentes alkatrészellátást, és széles 
tartozékpalettát biztosítsunk.

6) A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény 306-310. §-aiban, 
valamint a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben 
meghatározott jogok illetik meg.

Gyártó: Importőr/ Forgalmazó:
Black & Decker GmbH  Erfaker Kft.
D – 65510 Idstein/Ts 1158. Budapest,
Black & Decker str. 40.  Késmárk u. 9.

zst36228 - 20-02-2007
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BLACK & DECKER ORSZÁGOS SZERVÍZHÁLÓZAT

Black & Decker KÖZPONTI  Black & Decker GmbH IMPORTŐR:
MÁRKASZERVIZ  Magyarországi Ker. Képviselet ERFAKER KFT
ROTEL KFT   1016 Budapest 1158 Budapest
1163 Budapest  Galeotti u. 5. Késmárk u.9.
(Sashalom) Thököly út 17.  Tel.: 214-0561 Tel./fax: 417-6801
Tel/Fax: 403-2260  Fax: 214-6935
 404-0014

Város  Szervizállomás  Cím  Telefon
Baja  Mofüker Kft.  6500, Szegedi út 9.  79/323-759
Cegléd  Megatool Kft.  2700, Széchenyi út 4. 53/311-284
Debrecen  Spirál ‚96 Kft.  4024, Nyugati út 5-7. 52/442-198
Dorog  Tolnai Szerszám Kft.  2510, Heine u.8.  33/431-679
Hajdúböszörmény Villforr szerszámüzlet  4220, Balthazár u. 26.  52/561-135
Kaposvár  Kaposvári Kisgépjavító  7400, Fő u.30.  82/318-574
Kecskemét  Németh József  6000, Jókai u.25.  76/324-053
Kiskunfélegyháza Elektro-Mercator 6100, Kossuth u.16. 76/462-058
Nagykanizsa Új-Technika Kft. 8800, Teleki út 20. 93/310-498
Nyíregyháza  Charon Trade  4040, Kállói út 85/b  42/460-154
Nyíregyháza  Tóth Kisgépszerviz  4040, Vasgyár u.2/f  42/504-082
Pécs  Elektrió Kft.  7623, Szabadság u.28.  72/555-657
Sopron  Profi  l Motor Bt.  9400, Baross út 12.  99/511-626
Szeged  Csavarker szerszámüzlet  6721, Brüsszeli krt.16.  62/422-395
Szeged Edison Üzlet-Szerviz 6722, Török u.1/a 62/426-833
Székesfehérvár  Kisgépcenter Bt.  8000, Széna tér 3.  22/340-026
Szolnok  WALTEX- DUÓ Kft. 5000, Ady Endre út 39 56/376-841
Szombathely  Rotor Kft.  9700, Vasút u.29.  94/317-579
Tápiószecső  Ács Imre  2251, Pesti út 46.  29/446-615
Zalaegerszeg Taki-Tech Szerviz 8900, Pázmány Péter u.1. 92/311-693
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 CZ ZÁRUČNÍ LIST

 H JÓTÁLLÁSI JEGY

 PL KARTA GWARANCYJNA

 SK ZÁRUČNÝ LIST

měsíců
hónap 24CZ

H

miesiący
mesiacov

PL

SK

CZ Výrobní kód Datum prodeje Razítko prodejny
Podpis

H Gyári szám A vásárlás napja Pecsét helye
Aláírás

PL Numer seryjny Data sprzedaży Stempel
Podpis

SK Číslo série Dátum predaja Pečiatka predajne
Podpis



 CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167

 PL
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809

 SK
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624

Dokumentace záruční opravy

A garanciális javitás dokumentálása

CZ

H

 
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz

Przebieg napraw gwarancyjnych

Záznamy o záručných opravách

PL

 H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014

SK

CZ Číslo Datum příjmu Datum zakázky Číslo zakázky Závada Razítko
Podpis

H Sorszám Bejelentés időpontja Javítási időpont Javitási
munkalapszám

Hiba jelleg 
oka

Pecsét
AláírásJótállás új határideje

PL Nr. Data zgłoszenia Data naprawy Nr. zlecenia Przebieg 
naprawy

Stempel
Podpis

SK Číslo
dodávky

Dátum nahlásenia Dátum opravy Číslo 
objednávky

Popis 
poruchy

Pečiatka
Podpis

01/07
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