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  Bevezető                

 
Tudnivalók a 

használati 

útmutatóról 

 
 
 
 
 

Felelősségvállalás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jelölések a 

használati 

útmutatóban 

 
Köszönjük, hogy a Starky HSA akkumulátoros 

porszívót választotta. A készülék, a gondos 

tervezésnek és gyártásnak köszönhetően éveken át 

hibamentesen működik. 

 
 
 

A használati útmutatóban foglaltak segítséget 

nyújtanak a készülék biztonságos és megfelelő 

kezelésében, valamint üzemeltetésében. 

A készülék első használata előtt olvassa el 

figyelmesen a használati útmutatót. A használati 

útmutatót őrizze meg. Amennyiben a készüléket új 

tulajdonosnak adja át, mellékelje a használati 

útmutatót is. 

 
A használati útmutatóban foglaltaktól való eltérésből 

adódó károkért nem vállalunk felelősséget. 

 
A nem rendeltetésszerű használatból, valamint a 

nem megfelelő működtetésből, illetve a nem 

szakszerű javításból eredő károkért nem áll 

módunkban felelősséget vállalni. 

 

 

 
 

FIGYELMEZTETÉS! 
A készülék meghibásodásának 
kockázatára hívja fel a figyelmet. 

MEGJEGYZÉS! 
Tanácsokat és egyéb hasznos információkat jelöl a 
használati útmutatóban. 

VIGYÁZAT! 
Ezen utasítások figyelmen kívül 
hagyása sérülést vagy halált okozhat. 



 Biztonsági előírások  
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CE megfelelőségi 

nyilatkozat 

A készülék megfelel a német termékbiztonsági 

törvény- ProdSG -, valamint az alábbi EU irányelvek 

követelményeinek: 

2014/30/EU “EMC irányelv”, 

2014/35/EU “Alacsonyfeszültségi irányelv”, 

2001/95/EG „Általános termékbiztonsági irányelv“, 

2011/65/EU „RoHS irányelv”, 

2009/125/EG „ErP irányelv“ és 

2010/30/EU “EU Energiacímke irányelv” 

A készülék CE-jelöléssel ellátott termék. 

A Fakir fenntartja a jogot, hogy módosítson és 

változtasson a készüléken. 

 
 
 

Rendeltetésszerű The Starky HSA rechargeable vacuum cleaner is 
használat intended primarily for dry vacuuming of indoor 

areas of buildings. 

 
Az akkumulátoros porszívó kizárólag háztartási 

célokra használható, a könnyű szennyeződések 

eltávolítására tervezték. 

 
Az akkumulátoros porszívó ipari használatra nem 

alkalmas. 

 
A készülék használata előtt ellenőrizze, hogy 

valamennyi szűrő helyesen lett behelyezve. Szűrők 

nélkül a készüléket ne indítsa el! 

 
Kizárólag eredeti Fakir szűrőket és tartozékokat 

használjon! 

Bármely más célra való használása tilos, és 

szakszerűtlennek minősül. 

 

 
 

Szakszerűtlen 

használat 

A fent leírt utasításoknak nem megfelelő használat a 

készülék meghibásodásához, vagy személyi 

sérüléshez vezethet. 
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VIGYÁZAT! Gyermekek 

• A készüléket a 8 évnél idősebb gyermekek, valamint a 

korlátozott fizikai, érzékelési és szellemi képességű, illetve a 

készülékre vonatkozó tapasztalattal és ismeretekkel nem 

rendelkező személyek kizárólag felügyelet mellett, illetve akkor 

használhatják, ha a biztonságos kezelésre vonatkozóan 

útmutatást kaptak, és a lehetséges kockázatokkal is tisztában 

vannak. 

• Gyermekeknek a készülékkel tilos játszani! 

• A készülék tisztítása és működtetése gyermekek számára 

felügyelet nélkül tilos! 

• A műanyag csomagolóanyagot tartsa távol a gyermekektől 

– fulladásveszély! 

VIGYÁZAT! Gyermekek 
• A 3 évnél fiatalabb gyermekeket ne engedje a készülék 

közelébe! 

• A készüléket gyermekek, valamint a csökkent fizikai, 

érzékelési és mentális képességű, illetve megfelelő 

tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek 

kizárólag felügyelet mellett, illetve akkor használhatják, ha 

a biztonságos kezelésre vonatkozóan útmutatást kaptak. 

• Mindig ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszanak a 

készülékkel! 

A műanyag csomagolóanyagot a gyermekek lenyelhetik. 
Gyermekeknek a csomagolóanyaggal játszani tilos! 
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VIGYÁZAT! 

A készülék mérgező anyagok felporszívózására nem 
alkalmas, mint pl. lézernyomtatók vagy másológépek tonere. 

VIGYÁZAT! Sérülésveszély porszívózás közben. 
• Soha ne porszívózza a készülékkel ruháját, haját, szemét, 

ujjait, vagy más testrészét! 

• A készülék kizárólag száraz tisztításra alkalmas. 

• A készülék kizárólag beltéri helyiségben használható és 
tárolható. 

• A szívófejek és a csővégek soha ne kerüljenek aszemek 

és a fülek közelébe! 

• A készülékkel tilos embereket és állatokat porszívózni! A 

gyártó a készülék nem rendeltetésszerű használatából és 

szakszerűtlen kezeléséből eredő károkért nem vállal 

felelősséget! 

• A gyermekek (3 és 8 év között) a készüléket csak felügyelet 

mellett kapcsolhatják ki és be, illetve akkor, ha a készülék 

biztonságos használatára vonatkozóan útmutatást kaptak és 

tisztában vannak a használatból eredő kockázatokkal, feltéve, 

ha a készülék a megfelelő üzemeltetési helyen található. 

• A gyermekek (3 és 8 év között) a hálózati csatlakozót nem 

csatlakoztathatják a hálózati aljzatba, nem kezelhetik a 

készüléket, nem tisztíthatják a készüléket és nem 

végezhetik el a felhasználó általi karbantartást. 

• A készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül! 
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VIGYÁZAT! Tűz- és robbanásveszély! 

• Soha ne porszívózzon fel izzó hamut, vagy égő tárgyakat, 

mint pl. cigaretta, vagy gyufa. 

• A készüléket soha ne használja robbanékony vagy 

gyúlékony anyagok közelében! 

• Soha ne porszívózzon fel oldószert, robbanékony gázt, 
vagy folyadékot. 

VIGYÁZAT! Rövidzárlat veszélye! 
Soha ne porszívózzon fel vizet, vagy más folyadékot, mint pl. 
folyékony szőnyegtisztítót. 

VIGYÁZAT! A szűrők károsodásának kockázata! 
Ne porszívózzon fel hegyes tárgyakat, mint pl. üvegszilánk, 
köröm, stb. A száradás után megkeményedő anyagok, mint pl. 
a gipsz, vagy a cement, szintén károsíthatják a szűrőket! 

VIGYÁZAT! Túlmelegedés veszélye! 
A készülék nyílásait hagyja mindig szabadon! 

VIGYÁZAT! A készülék károsodásának veszélye beázás és 
szennyeződés miatt! 

A készüléket soha ne használja és tárolja a szabadban! 
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Figyelmeztetés! Elektromos feszültség! 

• A helytelen feszültség tönkreteheti a készüléket! A készüléket csak akkor 

helyezze üzembe, ha a címkén feltüntett feszültség megegyezik a hálózati 

feszültséggel! 

• A hálózati csatlakozó aljzatot 16 A-es megszakítóval kell védeni. 

• Csak olyan hosszabbító kábelt használjon, ami megfelel a készülék felvett 
teljesítményének. 

VIGYÁZAT! Áramütés veszélye! 

• A hálózati csatlakozót nedves kézzel soha ne érintse meg! 

• A hálózati csatlakozót soha ne a kábelnél fogva, hanem mindig a dugónál 

fogva húzza ki az aljzatból! 

• A tápkábelt ne nyomja össze, ne hajlítsa meg, ne húzza át éles sarkokon és 

ne lépjen rá! A tápkábelt tartsa távol a forró felületektől! 

• Ha a tápkábel sérült, akkor a veszély elkerülése érdekében azt kizárólag a 

gyártó, a hivatalos ügyfélszolgálat, vagy egy szakember cserélheti ki. 

• A készüléket ne indítsa el, ha a készülék borítása sérült, vagy fennáll a 

meghibásodás gyanúja (pl. ha a készülék leesett), illetve, ha a hálózati kábel 

megsérült. 
• Ne használjon sérült hosszabbító kábelt! 

VIGYÁZAT! Vészhelyzetben. 
Vészhelyzetben, vagy baleset esetén a hálózati csatlakozót azonnal húzza ki az 
aljzatból! 
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A termék visszaküldése A készüléket a sérülés elkerülése érdekében az 

eredeti csomagolásban, vagy egy hasonlóan jól 

kibélelt dobozban kuldje vissza hozzánk. 

 
Meghibásodás esetén 

 
 
 
 

 
Mielőtt felvenné velünk a kapcsolatot, kérjük, 

ellenőrizze, hogy a hibát Ön is el tudja-e hárítani. 

 
 

 

Megjegyzés! 

Amennyiben a hibát nem tudja elhárítani, vagy a 

készüléket szeretné visszaküldeni, kérjük, vegye 

fel a kapcsolatot a magyarországi forgalmazóval: 

 
Dunartis KFT. 

Cím: 1161 Budapest, Rákóczi út 45. 

Nyitva tartás: H-P: 08:00-16:30 

Telefonszám: +36 30 88 66 264 

 
E-mail cím: info@dunartis.hu 

VIGYÁZAT! 
A készülék javítását és karbantartását kizárólag 

szakember végezheti. A javítás/karbantartás során 

csak eredeti Fakir cserealkatrészek használhatók! A 

nem szakember által javított és karbantartott készülék 

használata a felhasználó sérülésének kockázatával 

jár. 

VIGYÁZAT! 

Soha ne használja a készüléket, ha az, vagy annak 

hálózati kábele sérült, mert az áramütés veszélyével 

jár! 
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 Áttekintés  

 
A csomag tartalma 

 

 

A. Ki- bekapcsoló gomb 

B. Akku töltöttségét 
jelző LED 

C. Alumínium cső kioldó 
gombja 

D. Alumínium cső 

E. Akasztó 

(a kézi porszívó 
tárolására) 

F. Szívófej koldó gomb 

G. Szívófej 

H. Portartály 

I. Töltő csatlakozó 

J. Portörlő kefe 
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  Áttekintés       
 

Műszaki adatok 

 
Típus: 

Termékszám: 

Akkumulátor 

Töltési idő 

Erősségi fokozatok 

Motor 

Szívóerő 

Porzsák űrtartalma 

Működési idő min/max 

Méret MxSzxH 

Súly 

Zajszint 

 

Starky HSA 222 

30 94 003 

Li-Ion 22,2V 

4-5 óra 

2 

100 W 

6 kPa 

0,3 l 

ca. 50 / 25 perc 

108 x 19,4 x 26,5 cm 

2,2 kg 

80 dB 
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 Összeszerelés  

Kicsomgolás Csomagolja ki a készüléket és ellenőrizze, hogy 

a csomag teljes és minden tartozék megvan  

(lásd „A csomag tartalma” fejezetet). 

Amennyiben a készüléken a szállításból adódó, 

sérülést érzékel, forduljon azonnal kereskedőjéhez! 
 
 

 

Összeszerelés 
 

6. ábra 

7. ábra 

 

8. ábra 
 

9. ábra 

 
Az alumínium cső csatlakoztatása a szívófejhez 

Az alumínium csövet helyezze a szívófej 

csatlakozójába, és nyomja kattanásig. A kattanó 

hang jelzi, hogy megfelelően illeszkednek. 

(6. ábra) 

 
 

• Az alumínium cső csatlakoztatása a kézi 
porszívóhoz 

Az alumínium csövet helyezze a kézi porszívóba 

és nyomja kattanásig. A kattanó hang jelzi, hogy 

megfelelően illeszkedik. (7. ábra) 

 
 

• A szívófej csatlakoztatása a kézi porszívóhoz 

A szívófejet helyezze a készülékbe és nyomja 

kattanásig. A kattanó hang jelzi, hogy 

megfelelően illeszkedik. (8. ábra) 

 
 

• Az alumínium cső és a portörlő kefe 

csatlakoztatása 

A portörlő kefét helyezze az alumínium csőbe, 

majd csavarja be és ellenőrizze, hogy 

megfelelően a helyére rögzült és nem esik ki. 

(9. ábra) 

Vigyázat! 
Ha a készülék sérült, ne indítsa el! 

Megjegyzés! 
A dobozt őrizze meg tárolás, és későbbi esetleges 
szállítás céljából. (pl. javítás). 
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 Tartozékok / Az akkumulátor töltése                      
 

 
10. ábra 

 

• A portörlő kefe csatlakoztatása a kézi 

porszívóhoz 

A portörlő kefét helyezze a készülékbe, majd a 

csavarja be és győződjön meg arról, hogy a 

helyére rögzült. (10. ábra) 

 

Az akkumulátor 
töltése 

Tudnivalók az 

akkumulátor töltéséről 

 
Figyelmeztetés! 

A készülék első használata előtt az akkumulátort töltse 
5 órán keresztül! 

Mielőtt először feltöltené, az akkumulátort legyen 

teljesen lemerülve. 

Ezt a készülék bekapcsolásával ellenőrizheti (lásd "A 

készülék használata" c. fejezetet). Hagyja 

bekapcsolva a készüléket, amíg a motor már csak 

nagyon lassan jár. 

Figyelmeztetés! 
Az akkumulátor csak akkor tölt, ha a készülék ki van 
kapcsolva. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
11. ábra 

Figyelmeztetés! 
A készülék lemerülése után kérjük, ne kezdje meg 

rögtön a töltést. Várjon legalább 1 órát, amíg az 

akkumulátor lehűl. 

Ha mind a 4 jelzőfény egyidejűleg villog, a 

készüléket vegye le a töltőről. Hagyja lehűlni a 

porszívót, majd kezdje újra a töltést. 

1. Amikor az akku töltöttségét jelző 4 kijelző kialszik, 

a porszívót csatlakoztassa a töltőhöz. Ha a piros 

jelzőfény kialszik, a porszívó nem indítható el. 

2. Az adaptert csatlakoztassa a készülék töltő 

csatlakozójához, majd csatlakoztassa a hálózati 

aljzathoz. 

3. A töltés ideje alatt a kijelző villog. A 4 kijelző a 

töltöttségi állapotnak megfelelően kezd 

világítani. Ha az első kijelző világít, az 25% 

töltöttséget jelent, és így tovább. Ha mind a 4 

kijelző világít, az azt jelzi, hogy az akkumulátor 

teljesen feltöltött. 

4. Ha az akkumulátor teljesen feltöltött, az 

adaptert húzza ki az aljzatból. (11. ábra) 
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 A készülék használata  
 

A készülék használata 
 

14. ábra 

 

15. ábra 

 

16. ábra 

 

17. ábra 

 
 

• Csatlakoztassa egymáshoz a porszívó testet, 

a porszívónyelet és a szívófejet. (14. ábra) 

 
 
 
 

• Csatlakoztassa egymáshoz közvetlenül a 

porszívó testet és a szívófejet. (15. ábra) 

 
 
 
 

• Csatlakoztassa egymáshoz közvetlenül a 

porszívó testet és a portörlő kefét. (16. ábra) 

 
 
 
 

• Csatlakoztassa egymáshoz a porszívó testet, a 

porszívónyelet és a portörlő kefét. (17. ábra) 

 
 
 
 
 

•  Nyomja meg a két fokozatba állítható kapcsolót [A] 

- Stage 0 : Kikapcsolás 

- Stage 1 : Alacsony erősségi fokozat 

- Stage 2 : Magas erősségi fokozat 

A 
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  Tartozékok/Tárolás                                             

Tartozékok 

 

 
18. ábra 

• A portörlő kefe segítségével megtisztíthatja a 

szoba sarkait, a lépcsőket, a bútorok réseit, a 

háztartási készülékek bordázatát és a 

radiátorokat. (18. ábra) 

 
 
 
 

• A bútorkefe segítségével megtisztíthatja a 

bútorokat, függönyöket, lámpákat és 

szövethuzatokat. (19. ábra) 

 
 

 
19. ábra 

 

Tárolás 

 

 

20. ábra 

 
 Ha a porszívót nem használja, a kézi porszívót 

helyezze az alumínium csőre, a szívófejet pedig 

állítsa vízszintesen a padlóra. (20. ábra) 

FIGYELMEZTETÉS! 
A készüléket ne helyezze forró felületek közelébe 

és ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak. A magas 

hőmérséklet következtében károsodhat a készülék. 
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 Tisztítás és karbantartás  

Tisztítás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A készüléket száraz, vagy nedves ruhával törölje 

át. 

Amenyiben szükséges, a szűrőnek helyet adó tartályt is 

törölje ki egy nedves ruhával. 
 

1. A portartály levételéhez a portartály kioldó 

gombját nyomja hátrafelé. 
 

 
21. ábra 

 
 

22. ábra 

 

23. ábra 

2. Az ábrán látható nyíl irányába emelje ki a szűrőt. 

Ezután ürítse ki a porartályt. (21. ábra) 

 
3. Az ábrán látható nyíl irányába tekerje le a ciklont, 

majd emelje ki a HEPA szűrőt. 

 
4. Tisztítsa meg, vagy mossa el, majd szárítsa meg 

a szűrőt (szükség esetén cserélje ki). Ezután 

szerelje össze a portartályt a fenti lépések 

fordított sorrendjében. (22. ábra) 

 
5. A forgókefe tisztításához egy laposfejű 

csavarhúzó, vagy érme segítségével tekerje le a 

takarólemezt és emelje ki a forgókefét. (Ne 

mossa el) (23. ábra) 

Megjegyzés! 
Ha a portartály nincs megfelelően a helyén, vagy 

nincs a megfelelő helyzetben, a fedél zárja nem 

engedi lezárni a fedelet. A porszívó használata előtt 

ellenőrizze, hogy a szűrők helyesen lettek 

behelyezve. 

Figyelmeztetés! 

Ne használjon tisztítószereket, csiszolóanyagokat 

vagy alkoholt. Ezek károsíthatják a külső borítást. 

Vigyázat! 

A tisztítás és karbantartás megkezdése előtt 

kapcsolja ki a készüléket, így megelőzheti azt, hogy a 

készülék véletlenül bekapcsoljon. 
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  Hibaelhárítás                                              

Tisztelt Vásárlónk! 

Termékeinket szigorú minőség-ellenőrzésnek vetik alá. Amennyiben készüléke 
ennek ellenére nem működik megfelelően, elnézését kérjük. Mielőtt kapcsolatba 
lépne ügyfélszolgálatunkkal, kérjük, ellenőrizze, hogy talál-e megoldást a 
problémára. 

 

 

 
 

Vigyázat! 

A hibaelhárítás megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket, a hálózati kábelt 
húzza ki az aljzatból és hagyja lehűlni a készüléket. Így elkerülhető, hogy a 
készülék véletlenül bekapcsoljon. 

Megjegyzés! 

 
Ha a hibát nem sikerült elhárítania, vagy szeretné viszaküldeni a készüléket, 

kérjük, vegye fel a kapcsolatota magyarországi forgalmazóval: 

 
Dunartis Kft. 

Cím: 1161 Budapest, Rákóczi út 45. (Nyitva tartás: H-P: 08:00-16:30) 

Telefonszám: +36 30 88 66 264 

E-mail cím: info@dunartis.hu 

 
 

Figyelmeztetés! 

A készülék javítását és karbantartását kizárólag szakképzett szerelő végezheti 

el. Kizárólag eredeti Fakir cserealkatrészek használhatók. A szakszerűtlen 

javítás és karbantartás a vásárló sérülésének kockázatával jár. 
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Hibaelhárítás 

Hiba Lehetséges ok Megoldási javaslat 

A készülék nem 

működik, 

Az akkumulátor lemerült. Töltse fel az 
akkumulátort. 

vagy nem tölt. A készülék ki van 
kapcsolva. 

Kapcsolja be a 
készüléket. 

A hálózati aljzatban 

nincs áram. 

A készüléket 
csatlakoztassa egy másik 
aljzathoz. 

A készülék nem szívja fel 

a port. 

A portartály megtelt. Ürítse ki a portartályt. 

A szűrő szennyezett. Tisztítsa meg, vagy 

cserélje ki a szennyezett 

szűrőt. 

A szívófej, vagy a cső Távolítsa el a dugulást 

eldugult. okozó tárgyat. Ha 
szükséges, használjon 
ehhez egy hosszú fa 
botot (pl. seprűnyél). 

A beállítótt szívóerő az 

adott padlónak nem 
megfelelő. 

Állítsa be az adott 

padlónak megfelelő 

szívóerőt. 

A készülék 

szokatlanul 

hangos. 

Egy felszívott tárgy 

elakadt. 

Távolítsa el az elakadt 

tárgyat. Ha szükséges, 

használjon ehhez egy 

hosszú fa botot (pl. 

seprűnyél). 
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  Hulladékkezelés                                    
 

A készülék élettartamának lejárta után, különösen, ha 
az élettartam lejárta után hibásan működik, a hálózati 
csatlakozó dugó kihúzásával és a hálózati vezeték 
átvágásával tegye használhatatlanná a készüléket. 

 

A készüléket az Ön országában érvényben lévő 
törvényeknek megfelelően selejtezze le. 
A készülék csomagolóanyaga újrahasznosítható 
anyagokból áll. Az újrahasznosítás érdekében 
gyűjtse ezeket az anyagokat szelektíven! 

 

A nem használt elektromos és elektronikus 
készülékek káros anyagokat tartalmaznak, amelyek 
korábban a készülék működéséhez és biztonságához 
szükségesek voltak. 

 

A leselejtezett készüléket ne kezelje háztartási 
hulladékként! 

 

A háztartási hulladék részeként, vagy a nem 
megfelelő hulladékkezelési eljárás következtében 
ezek az anyagok károsak az emberi egészségre és a 
környezetre. 

 

A nem használt elektromos és elektronikus 
készülékek gyakran értékes anyagokat tartalmaznak. 

 

Az elektromos hulladékot tilos háztartási 
hulladékként kezelni! A már nem használt készüléket 
vigye el egy gyűjtőpontra. 

 

A már nem használt elektromos és elektronikus 
készülékeket vigye az Ön lakóhelyéhez legközelebb 
eső gyűjtőpontra. Az újrahasznosítással kapcsolatos 
további információért forduljon a helyi hatóságokhoz, 
vagy kereskedőjéhez. 

 

A szűrőket és a porzsákot kezelje háztartási 
hulladékként. 

 

A készülék a 2012/19/EG (WEEE irányelv) 
irányelvnek megfelel. 
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 Garancia  

A készülékre az alábbi feltételek mellett vállalunk garanciát: 

 
1. A Vásárló székhelye EU tagállam, és a készüléket egy németországi székhellyel 

rendelkező kereskedőtől vásárolták. 

 

2. Az anyaghibából, vagy összeszerelési hibából eredő meghibásodás esetén, 

amennyiben a hibát a garancia 2 éves időtartama alatt jelzik nekünk, a 

készüléket 2 éven belül térítésmentesen kijavítjuk és kiszállítjuk (1 éven belül 

akkor, ha a készüléket kereskedelmi célokra, vagy önálló vállalkozás 

keretében professzionálisan használták). 

A garancia előfeltétele a készülék rendeltetésszerű kezelése és használata. 

A garancia ideje a vásárlás napján kezdődik. 

 
3. A garancia nem vonatkozik az alkatrészek (pl. hajtószíjak, akkumulátorok, 

kefék, szűrők) rendeltetésszerű elhasználódására. 

 
4. Amennyiben arra az általunk fel nem hatalmazott személy módosítja, vagy 

javítja a készüléket, a garancia érvényét veszti. A nem a gyártó által gyártott 

alkatrészek és tartozékok használata szintén nem megengedett. 

 
5. A garancia elsősorban a javítások elvégzésére, illetve a meghibásodott 

alkatrészek cseréjére vonatkozik. Helyszíni javításokat kizárólag 

nagyméretű, helyhez kötött készülékek esetében tudunk biztosítani. 

Garancia igénylése esetén a vásárlás dátumát igazoló számlát, vagy a 

vásárláskor kapott nyugtát be kell mutatni. 

 
6. Amennyiben a készülék javítása sikertelen, és a hibát a második 

próbálkozásra sem sikerül elhárítani, a készüléket egy vele azonos értékű 

készülékkel cseréljük ki. Amennyiben sem a javítás, sem a csere nem 

lehetséges, úgy a vásárló jogosult arra, hogy a készüléket visszaküldje, és 

a vásárlási ár megtérítését igényelje. A készülék cseréje, illetve a vásárlási 

ár viszzatérítése esetén arra az időszakra, amíg a készülék használatban 

volt, használati díj kerülhet felszámolásra. 

 
7. A garanciális munkák elvégzése nem hosszabbítja a garancia időtartamát, 

illetve nem jelzi egy új garanciális időszak kezdetét. A beszerelt alkatrészek 

garanciális ideje egyezik a készülék garanciális idejével. 

 
8. A hibák javítására vonatkozó szerződésben foglalt, és/vagy jogi 

szabályozásokat a garanciára vonatkozó rendelkezések nem befolyásolják. 

 
Érvényes 2014. június 1-jétől 
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Fakir Hausgeräte GmbH 

Industriestraße 6 

D-71665 Vaihingen / Enz 
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Tel.: +49 7042 / 912-0 

Fax: +49 7042 / 912-360 

www.fakir.de 
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