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Rendeltetésszerű használat
Szívből gratulálunk új Black & Decker Csiszolójához. 
Ezt a készüléket faanyagok, fémek, műanyagok és 
festett felületek csiszolására terveztük. A csiszológép 
iparszerű felhasználásra nem alkalmas.

Általános biztonságtechnikai 
előírások

Figyelem! Figyelmesen olvassa el a ke-
zelési útmutatót a gép üzembe helyezése 
előtt. Elektromos szerszám használatakor 
mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági 
rendszabályokat, így elkerülheti a tűzveszély, 
az elektromos áramütés, a személyi sérülések 
és az anyag károsodásának lehetőségét.

Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési útmutatót, 
hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen 
a géppel kapcsolatos összes információnak. Mielőtt 
bármilyen beállítást változtat a gépen, vagy karbantartá-
si munkába kezd, mindig csatlakoztassa le a készüléket 
a hálózati áramforrásról. 

1. Munkaterület
a. Tartsa rendben és világítsa meg munkahelyét. 

A zsúfolt, rendetlen munkaterület növeli a baleset-
veszélyt. Gondoskodjon a munkaterült megfelelő 
megvilágításáról.

b. Ne használja a készüléket robbanás és 
tűzveszélyes helyeken, például gyúlékony 
folyadékok és gázok közelében. Elektromos 
kéziszerszámok használatakor szikra keletkezhet, 
mely begyújthatja a port vagy gázt. 

c. Tartsa távol a gyerekeket. Gondoskodjon arról, 
hogy gyereket, más személyek vagy állatok ne kö-
zelíthessék meg a munkaterületet, ne érinthessék 
meg a készüléket és a hálózati kábelt, továbbá 
elvonhatják fi gyelemét a készülék irányításáról.

2. Elektromos biztonság
a. A készülék csatlakozódugójának illeszkednie 

kell a dugaszoló aljzathoz. Soha ne változtas-
son a csatlakozódugón. Soha ne használjon 
semmilyen adaptert földelt készülékekkel. Az 
eredeti csatlakozódugó és a megfelelő dugaszoló 
aljzat használatával jelentősen csökkenthető az 
elektromos áramütés kockázata.

b. Kerülje az érintkezést fémes részekkel (például 
csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekré-
nyek). Viseljen gumitalpú cipőt. Extrém munkakö-
rülmények között (pl.: magas páratartalom, fémpor 
keletkezése esetén) az elektromos biztonság 
növelhető egy leválasztó transzformátor vagy hiba-
áram-védelmi kapcsoló előkapcsolásán keresztül

c. Legyen fi gyelemmel a környezeti behatásokra. 
Ne hagyja szabadban a gépet, óvja az esőtől. Ne 
használja nyirkos, nedves környezetben. 

d. Bánjon gondosan a kábellel. Soha ne a kábelnél 
fogva vigye a gépet, és kérjük, ne a kábelnél 
fogva húzza ki a csatlakozódugót a konnek-
torból. Tartsa távol a kábelt éles szélektől, 

védje olajtól és hőtől. Minden használat előtt 
ellenőrizze a kábel állapotát, és ne indítsa be 
a gépet, ha a kábel sérült. Sérült vagy össze-
tekeredett hálózati kábel használata jelentősen 
növelheti az elektromos áramütés kockázatát.

e. A szabadban kizárólag csak az arra jóváhagyott 
és jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt szabad 
használni. Használat előtt ellenőrizze a hosszab-
bító kábelt és cserélje le, ha sérült. Teljesítmény 
csökkenés nélkül max. 30m hosszú, kéteres 
Black & Decker hosszabbító kábelt használhat. 

f. Ha elkerülhetetlen a készülék nedves környe-
zetben való használata, használjon egy levá-
lasztó transzformátort vagy hibaáram-védelmi 
kapcsolót. Extrém munkakörülmények között (pl.: 
magas páratartalom, fémpor keletkezése esetén) 
az elektromos biztonság növelhető egy leválasztó 
transzformátor vagy hibaáram-védelmi kapcsoló 
előkapcsolásán keresztül

3. Személy védelem
a. Figyeljen munkájára. Figyeljen mindig arra, 

amit tesz. Használja az összes érzékszervét. 
Ne használja a készüléket, ha fáradt, vagy ha 
hallucinogén anyag, alkohol vagy gyógyszeres 
befolyásoltság alatt áll. Elektromos kéziszer-
szám használatakor pillanatnyi fi gyelmetlenség is 
súlyos baleset előidézője lehet.

b. Viseljen védőfelszerelést. Mindig viseljen védő-
szemüveget. Használjon arc vagy pormaszkot, ha 
az elvégzendő munka nagy porral, vagy lepattanó 
részekkel járhat. Ügyeljen a hallásvédelemre is.

c. Ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolva 
a gépet. Győződjön meg róla, hogy az üzemi 
kapcsoló kikapcsolt állapotban van, mielőtt 
az áramforrásra csatlakoztatja. Ne szállítsa 
a feszültség alatt lévő gépet ujjával az üzemi kap-
csolón, mivel ez súlyos baleset előidézője lehet.

d. Ne hagyjon szerelőkulcsot a gépben. A munka 
megkezdése előtt mindig ellenőrizze, hogy a sze-
relőszerszámot (kulcsot) eltávolította-e a készü-
lékből.

e. Álljon biztonságosan. Kerülje a rendellenes 
testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse 
el munkavégzés közben. Így jobban irányíthatja 
a készüléket, még váratlan helyzetekben is.

f. Viseljen megfelelő munkaruházatot. Szabad-
ban viseljen gumikesztyűt és csúszásmentes 
lábbelit. Ne hordjon ékszert vagy laza ruházatot 
munkavégzés közben. Tartsa távol hosszú 
haját, ruházatát és munkakesztyűjét a mozgó 
részektől. A laza ruházat, ékszerek vagy hosszú 
haj beakadhatnak a mozgó részekbe. Hosszú 
haj esetében használjon sapkát, hogy ne zavarja 
a munkában.

g. Ha a készüléken megtalálható a porelszívási 
lehetőség, vagy a porzsák, úgy ügyeljen 
arra, hogy megfelelően csatlakoztassa és 
használja ezeket munka közben. Porelszívó 
berendezés használatával nagymértékben 
csökkenthetőek a por okozta veszélyek.

MAGYAR
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4. Az elektromos kéziszerszám használata és 
ápolása

a. Mindig a megfelelő szerszámot használja. Ne 
erőltesse a kéziszerszámot. A készülék rendel-
tetésszerű használatáról korábban már említést 
tettünk. Ne erőltesse túl a kisebb teljesítményű 
készülékeket, vagy tartozékokat, nagyobb telje-
sítményt igénylő munkánál. A termékkel jobban 
és biztonságosabban elvégezheti a munkát, hogy 
ha a teljesítmény kategóriájának megfelelően 
használja. 

 Figyelem! Az Ön biztonsága érdekében csak 
olyan tartozékot, illetve kiegészítő berendezést 
használjon, melyet a kezelési utasítás ajánl. 

b. Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem 
működőképes. Bármely kéziszerszám haszná-
lata, amely nem irányítható megfelelően az üzemi 
kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért azonnal 
meg kell javíttatni a kapcsolót, ha sérült vagy nem 
működőképes.

c. Áramtalanítsa a készüléket. Mindig áramtala-
nítsa a készüléket, ha nem használja azt; mielőtt 
változtatna a gép bármely beállításán; tartozékot 
vagy feltétet cserél; valamint a termék átvizsgálása 
előtt. 

d. Ügyeljen a készülék megfelelő tárolására. Ha 
nem használja a készüléket, tartsa száraz, 
gyermekek elől gondosan elzárt helyen. Az 
elektromos kéziszerszámok használata veszélyes 
lehet nem képzett felhasználó esetén.

e. Ellenőrizze a készülék állapotát. Használat 
előtt mindig ellenőrizze a készüléket és a há-
lózati kábelt. Vizsgálja meg, hogy a mozgó 
részek megfelelően működnek, nincsenek 
akadályoztatva. Ellenőrizze a részegységeket, 
olajozásukat, esetleg előforduló töréseit, a kéz-
védő vagy a kapcsoló sérüléseit és minden 
olyan rendellenességet, ami befolyásolhatja 
a készülék használatát. Bizonyosodjon meg 
róla, hogy a készülék megfelelően működik, és 
a kategóriájával egyenértékű teljesítményt biztosít. 
Ne használja a gépet, ha valamelyik alkatrésze sé-
rült. A sérült vagy hibás alkatrészek javítását vagy 
cseréjét csak a kijelölt szakszervizek végezhetik. 
Soha ne kísérelje meg a javítást Önállóan, a sérült 
részeket és védőberendezéseket előírás szerint 
kell javíttatni vagy cseréltetni. 

f. A vágóéleket tartsa élesen és tisztán a jobb 
és biztonságosabb munkavégzés érdekében. 
Kövesse a karbantartásra és tartozékcserére 
vonatkozó előírásokat. Tartsa a fogantyúkat és 
kapcsolókat szárazon, tisztán és olajtól, zsírtól 
mentesen. 

g. Rögzítse a munkadarabot. Használjon satut 
vagy más leszorító eszközt a munkadarab 
rögzítésére. Így biztonságossá válik a munka-
végzés, és mindkét keze szabadon marad a gép 
irányítására. 

5. Javítás
a. Ez a kéziszerszám megfelel a vonatkozó bizton-

sági előírásoknak. Javítást csak szakszerviz 

végezhet, és csak eredeti gyári alkatrészeket 
szabad felhasználni. A szakszerűtlen javítás 
súlyos baleset előidézője lehet. 

Kiegészítő biztonságtechnikai előírások kéziszer-
számokhoz

Figyelem! Kiegészítő biztonságtechnikai 
előírások csiszolókhoz.

A készüléket mindig a szigetelt markolati felületen 
tartsa, ha olyan munkát végez, ahol rejtett, vagy 
a saját vezetékével találkozhat a készülék. Élő 
vezetékkel való kontaktus által a készülék fém részei 
is vezetővé válnak, és elektromos áramütés érheti 
a felhasználót.

Használjon satut vagy más leszorító eszközt a mun-
kadarab rögzítésére. Soha ne tartsa a munkadarabot 
kezeivel, vagy tegye lábaira, mert így a munkadarab 
nem áll stabilan, ami az irányítás elvesztéséhez 
vezethet.

Figyelem! A csiszolási alkalmazásokkor keletkező 
porral való érintkezés vagy belégzés veszélyt jelenthet 
a munkaterületen tartózkodók és a felhasználó egész-
ségére. Viseljen pormaszkod, melyet speciálisan arra 
terveztek, hogy megvédje használóját a keletkezett 
portól és gáztól. Ügyeljen arra, hogy a munkaterületen 
tartózkodó összes személy is viselje a pormaszkot.
• Csiszolás után alaposan távolítson el minden 

pormaradványt.
• Különösen óvatosan dolgozzon, ha ólomtartalmú 

festékréteget, vagy olyan faanyagot vagy fémet 
csiszol, amelyből mérgező por keletkezhet.

• Ne engedjen gyerekeket és terhes nőket a munka-
területre.

• Viseljen speciális maszkot, ami véd az ólomportól 
és ólomgőztől, továbbá minden más személyt 
tartson távol a munkaterülettől.

• Enni, inni és dohányozni a munkaterületen tilos. Ne 
tároljon semmilyen ételt vagy italt a munkaterüle-
ten.

• Úgy távolítsa el a festékréteget, hogy a por meny-
nyisége minél kevesebb legyen.

A készülék használatát fi ataloknak, illetve képzetlen 
felhasználók részére csak felügyelet mellett enge-
délyezze. Gyermekek esetén különösen kiemelt fel-
ügyelet szükséges, hogy ne játszanak a készülékkel.
A készülék rendeltetésszerű használatát már 
korábban körül írtuk. Ne erőltesse túl a kisebb 
teljesítményű készülékeket, vagy tartozékokat, na-
gyobb teljesítményt igénylő munkánál. A termékkel 
jobban és biztonságosabban elvégezheti a munkát, 
hogy ha a teljesítmény kategóriájának megfelelően 
használja. Ne erőltesse a szerszámot. Az Ön biz-
tonsága érdekében csak olyan tartozékot, illetve 
kiegészítő berendezést használjon, melyet a kezelési 
utasítás ajánl.

Vibráció
A megállapított vibráció emisszió érték a standard teszt 
metódus szerint EN60745 szabvány szerint van mérve, 
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és egy másik készülékkel való összehasonlításra szolgál. 
A megállapított vibráció emisszió érték, szintén használ-
ható a kitettség előzetes megbecsülésére.

Figyelem! A vibráció emisszió érték a készülék hasz-
nálatakor eltérhet a megállapított értéktől a készülék 
használatának módjától függően. A vibráció érték 
a megállapított szint fölé emelkedhet.

Mikor a vibráció kitettség megbecsülése biztonsági 
mérés szerint szükséges 2002/44/EC szabvány szerint 
a felhasználó alkalmazás közbeni megvédéséhez, 
figyelembe kell venni a kitettség időintervallumát, 
a munkaterület karakterisztikáját, a készülék haszná-
lati módját, beleértve részegységek működési ciklusát, 
mint pl. a készülék be- és kikapcsolása a kapcsolóra 
gyakorolt hatása.

Figyelmeztető szimbólumok a készüléken

Figyelem! Sérülésveszély csökkentéséhez, 
fi gyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót 
a készülék üzembe helyezése előtt.

Elektromos biztonság
Ez a készülék kettősszigetelésű, ezért a föl-
delés nem szükséges. Mindig ellenőrizze, 
hogy a hálózati feszültség megfelel-e a gép 
adattábláján feltüntetettnek! 

• Ha a hálózati kábel sérült, azonnal cseréltesse le 
egy Black & Decker márkaszervizben.

Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábel használata szükséges, úgy 
mindig használjon egy arra jóváhagyott hosszabbító 
kábelt, ami megfelel a készülék felvett teljesítményének 
(lásd a műszaki adatoknál). Használat előtt ellenőrizze 
a hosszabbító kábel állapotát, sérülés és kopás tekin-
tetében. Azonnal cserélje le a hálózati kábelt, ha sérült 
vagy hibás. Ha kábeldobon lévő hosszabbító kábelt 
használ, mindig teljes hosszában tekercselje le az üzem-
be helyezés előtt. Olyan hosszabbító kábel használata, 
mely nem felel meg a készülék felvett teljesítményének, 
vagy sérült, vagy hibás, tűzveszélyes és elektromos 
áramütés veszélyét jelenti. 

Leírás
1. Üzemi (be/ki) kapcsoló
2. Porelszívó kimenet
3. Csiszolópapír csíptető
4. Csiszolótalp

Összeszerelés
Figyelem! Mielőtt elkezdi a gép összeszerelését, 
győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó le 
van választva az áramforrásról, és a készülék ki van 
kapcsolva.

A csiszolópapír felhelyezése (A ábra)
Figyelem! Soha ne használja a gépet csiszolópapír 
nélkül.

Normál csiszolópapír felhelyezése (A ábra)
Figyelem! Ellenőrizze, hogy a készülék ki van kapcsol-
va, és áramtalanítva legyen.
• Lágyítsa meg a csiszolópapírt úgy, hogy a hátsó 

felével dörzsölje hozzá a munkaasztal éléhez. 
• Nyomja a papírcsíptető karokat (3) felfelé a tartó-

horonyból való kiemeléshez, és nyissa a papírcsíp-
tetőket (3) úgy, hogy lefelé nyomja.

• Tegye a csiszolópapírt a csiszolótalpra (4. 
• Illessze a csiszolópapír egyik végét az ábra szerint 

az elülső csíptetőbe (3). 
• Nyomja az elülső csíptető kart (3) lefelé a tartóho-

ronyba.
• Feszítse a csiszolópapírt egy kissé, és helyezze 

a másik végét a hátsó csíptetőbe (3).
• Zárja a hátsó csíptető kart (3) lefelé.

Porelszívó csatlakoztatása (C ábra)
• Csúsztassa a porelszívó adaptert (5) a kimenetre 

(2).
• Csatlakoztassa a porelszívó, vagy porszívó szívó-

csövét (6) az adapterhez (5).

A készülék használata
Figyelem! Hagyja a készüléket a saját ütemében dol-
gozni. Ne terhelje túl.

A készülék be- és kikapcsolása (B ábra) 
• A gép beindításához, nyomja az üzemi be/ki kap-

csoló „I” elülső részét (1).
• A gép kikapcsolásához, nyomja az üzemi be/ki 

kapcsoló „O” hátsó részét.

Javaslatok optimális munkavégzéshez 
• Ne helyezze kezeit a készülék levegőréseire.
• A gépet mindig két kézzel tartsa (D ábra).
• Ne gyakoroljon túl nagy nyomást a készülékre. 
• Rendszeresen ellenõrizze a csiszolópapír állapo-

tát. Szükség esetén cserélje ki.
• Mindig a fa erezetének irányába csiszoljon (D áb-

ra). 
• Friss festékréteg csiszolásánál a további fes-

tékrétegek felvitele előtt használjon extra fi nom 
csiszolópapírt. 

• Egyenetlen felületek simításakor valamint régi 
festékréteg eltávolításakor, először használjon 
durva csiszolópapírt. Más felületeket először 
közepes fi nomságú csiszolópapírral csiszoljon. 
Mindkét esetben egy idő után váltson át fi nomabb 
csiszolópapírra, ezzel egyre simább, és fi nomabb 
felület érhető el. 

• A tartozékokról további információért forduljon 
a Black & Decker Képviselethez vagy bármelyik 
márkakereskedőhöz.

Karbantartás
• Az Ön készüléke minimális karbantartás mellet hosz-

szú távú felhasználásra lett tervezve. A készülék 
folyamatos megfelelő működése nagymértékben 
függ az alapos ápolástól és a rendszeres tisztí-
tástól.
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• Mielőtt elkezdi a gép karbantartását, győződjön 
meg arról, hogy a hálózati csatlakozó le van 
választva az áramforrásról, és a készülék ki van 
kapcsolva.

• Rendszeresen tisztítsa a gép levegőréseit egy 
puha kefével, vagy egy száraz kendővel.

• Rendszeresen tisztítsa meg a motorházat egy 
tiszta, enyhén nedves kendővel. Ne használjon 
karcot hagyó tisztítószert vagy oldószer bázisú 
anyagot.

Környezetvédelem

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

Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamá-
nak 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 környe-
zetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti 
igény nagymértékben csökkenthető.

A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készü-
lékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről, 
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereske-
dők által új termék megvásárlásakor.

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

A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon 
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.

Műszaki adatok
   KA300 KA295 AST4XC
Feszültség  VAC 230 230 230
Leadott teljesítmény  W 135 125 135
Üresjárati oszcilláció min-1 22 000 22 000 22 000
Üresjárati 
fordulatszám  min-1 11 000 11 000 11 000
Súly   kg 1,2 1,2 1,2

CE megfelelőségi nyilatkozat

KA300, KA295, AST4XC
A Black & Decker tanúsítja, hogy ezek a termékek meg-
felelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 
2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-4.

Hangnyomásszint EN 60745 szerint mérve:
Hangnyomásszint LpA 78 dB(A)
toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
Hangteljesítmény szint LWA 89 dB(A)
toleranciafaktor (K) 3 dB(A)

Súlyozott effektív rezgésgyorsulás EN 60745 szerint 
mérve:
Vibráció kibocsátási érték (ah) 9,0 m/s²
Bizonytalanság (K) 2,7 m/s²

Kevin Hewitt
Director of Consumer 

Engineering
Spennymoor, County Durham 

DL16 6JG, United Kingdom
01-12-2010

Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt 
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker 
képviselet segítségével érheti el. Alternatív 
megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek 
listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek 
elérhetőségének részletes ismertetése a következő 
internetes címen érhető el: www.2helpU.com.

Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu 
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker 
termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és 
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket. 
A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal 
kapcsolatos további tájékoztatást 
a www.blackanddecker.hu internetes címen 
találhat.
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BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI 
FELTÉTELEK

Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék 
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés 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) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget vállal 
arra, hogy a jótállás keretében végzett javításokat a 49/2003. 
(VII.30.) GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet 
szerint végzi a jótállás teljes időtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel 

érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási 

jegyen fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási 
számát, továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra 
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a vásárlás 
időpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedő) 
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés 
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, 
üzlet címe) bélyegzővel olvashatóan le kell bélyegezni. 
Kérjük, kísérje fi gyelemmel a jótállási jegy megfelelő 
érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási 
igény csak érvényes jótállási jeggyel érvényesíthető. 
Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul került 
kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket 
az Ön részére értékesítő partnerünkhöz (kereskedőhöz). 
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó 
részére történő átadás elmaradása nem érinti a jótállási 
kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük, hogy 
a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is 
szíveskedjen megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb 
ügyintézés érdekében.

c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés 
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk 
pótolni! 

2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve 

a mellékelt magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban 
foglaltaktól eltérő használat, átalakítás, szakszerűtlen 
kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás 
után a fogyasztó érdekkörében keletkezett ok;

b) amennyiben a terméket iparszerű (professzionális) 
célokra használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához 
használták fel (nem fogyasztói szerződés);

c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás 
a jótállási időn belüli rendeltetésszerű használat mellett 
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása 
miatt következett be (így különösen: fűrészlánc, 
fűrészlap, gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, 
csillagkerék);

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
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba 
a fenti okok valamelyikére vezethető vissza.

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

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

b) A jótállási jog érvényesíthetőségének határideje 
a terméknek vagy jelentősebb részének (motor állórész, 
forgórész, elektronika) kijavítása vagy kicserélése esetén 
a kicserélt, kijavított termékre (jelentősebb részére), 
valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba 
tekintetében újból kezdődik.

c) 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. A Stanley Black & Decker Hungary Kft. 
a hiba létezése, illetve annak megállapítása céljából, 
hogy a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza, 
fenntartja a jogot a hibás termék bevizsgálására.

d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően az 
igény teljesíthetőségéről azonnal nem nyilatkozunk, úgy 
három munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót 
a reklamáció intézésének módjáról.

e) Ha a csere nem lehetséges, műszakilag hasonló készülék 
kerül felajánlásra, vagy visszafi zetésre kerül a vételár.

4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak 
(kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást 
legfeljebb 15 napon belül megfelelő minőségben elvégezze, 
elvégeztesse.

A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve 
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
● a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel 

időpontját,
● a hiba okát
● a javítás módját
● a termék fogyasztó részére történő visszaadásának 

időpontját,
● a jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új 

határidejét.

A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok 
illetik meg:
Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést 
követelhet. 
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak 
okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségben 
és ésszerű határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható 
ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicserélésre 
vonatkozó kötelezettségének a forgalmazó nem tud 
eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő 
árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől (a hibás 
áru visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti a nyugtán vagy 
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül 
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és 
a fogyasztó által elvárható rendeltetésére fi gyelemmel - megfelelő 
határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség 
nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett 
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedő) üzletében 
érvényesítheti.

Gyártó:  Forgalmazó:
Black & Decker Europe, Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough, 1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD, Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
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Black & Decker KÖZPONTI  FORGALMAZÓ:
GARANCIÁLIS- ÉS MÁRKASZERVIZ  Stanley Black & Decker Hungary Kft.
ROTEL KFT   1016 Budapest
1163 Budapest  Mészáros u. 58/b
(Sashalom) Thököly út 17.  Tel.: 06/1 214-0561
Tel/Fax: 403-2260  Fax: 06/1 214-6935
 404-0014
www.rotelkft.hu

GARANCIAIDŐN TÚLI SZERVIZÁLLOMÁSOK:

Város  Szervizállomás  Cím  Telefon
Cegléd  Megatool Kft.  2700, Széchenyi út 4. 53/311-284
Debrecen  Spirál-szerviz Kft.  4025, Nyugati út 5-7. 52/443-000
Győr ÉLGÉP 2000 Kft. 9024, Kert u.14. 96/415-069
Hajdúböszörmény Villforr szerszámüzlet  4220, Balthazár u. 26.  52/561-135
Kaposvár  Kaposvári Kisgépjavító  7400, Fő u.30.  82/318-574
Nagykanizsa Új-Technika Kft. 8800, Teleki út 20. 93/516-982
Nyíregyháza  Charon Trade  4400, Kállói út 85/b  42/596-660
Nyíregyháza  Tóth Kisgépszerviz  4400, Vasgyár u.2/f  42/504-082
Pécs  Elektrió Kft.  7623, Szabadság u.28.  72/555-657
Szolnok Ronor-szerszám Kft. 5000, Szántó krt. 40. 56/344-365
Sopron  Profi l Motor Kft.  9400, Baross út 12.  99/511-626
Szeged  Csavarker szerszámüzlet  6721, Brüsszeli krt.16.  62/542-870
Székesfehérvár  Kisgépcenter Bt.  8000, Széna tér 3.  22/340-026
Szombathely  Rotor Kft.  9700, Vasút u.29.  94/317-579
Tápiószecső  Ács Imre  2251, Pesti út 46.  29/446-615

07/2012
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JÓTÁLLÁSI JEGY
Black & Decker

........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre 
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 24 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:  Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,

Berkshire, SL1 3YD, Egyesült Királyság

Importáló neve, címe: Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.

 ................................................................. /P.H./ aláírás

Jótállási szelvények Levágandó jótállási szelvények

Igény bejelentés időpontja: .....................................

Javításra átvétel időpontja: .....................................

Hiba oka: ................................................................

Javítási mód/dátum.: ..............................................

Visszaadás időpontja: .............................................

A jótállás új határideje:............................................

Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........

201.................. hó ............... nap

........................................................... /P.H./ aláírás

Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................

/P.H./ aláírás

Igény bejelentés időpontja: .....................................

Javításra átvétel időpontja: .....................................

Hiba oka: ................................................................

Javítási mód/dátum.: ..............................................

Visszaadás időpontja: .............................................

A jótállás új határideje:............................................

Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........

201.................. hó ............... nap

........................................................... /P.H./ aláírás

Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................

/P.H./ aláírás

Igény bejelentés időpontja: .....................................

Javításra átvétel időpontja: .....................................

Hiba oka: ................................................................

Javítási mód/dátum.: ..............................................

Visszaadás időpontja: .............................................

A jótállás új határideje:............................................

Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........

201.................. hó ............... nap

........................................................... /P.H./ aláírás

Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................

/P.H./ aláírás

Black &  Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260, Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
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Intended use
Your Black & Decker sander has been designed for 
sanding wood, metal, plastics and painted surfaces. 
This tool is intended for consumer use only.

Safety instructions
General power tool safety warnings

Warning! Read all safety warnings and all 
instructions. Failure to follow all instructi-
ons may result in electric shock, fi re and/or 
serious injury.

SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR 
FUTURE REFERENCE. The term "power tool" in all 
of the warnings listed below refers to your mains oper-
ated (corded) power tool or battery operated (cordless) 
power tool.

1. Work area safety
a. Keep work area clean and well lit. Cluttered and 

dark areas invite accidents.
b. Do not operate power tools in explosive atmos-

pheres, such as in the presence of fl ammable 
liquids, gases or dust. Power tools create sparks 
which may ignite the dust or fumes.

c. Keep children and bystanders away while op-
erating a power tool. Distractions can cause you 
to lose control.

2. Electrical safety
a. Power tool plugs must match the outlet. Never 

modify the plug in any way. Do not use any 
adapter plugs with earthed (grounded) power 
tools. Unmodifi ed plugs and matching outlets will 
reduce risk of electric shock.

b. Avoid body contact with earthed or grounded 
surfaces such as pipes, radiators, ranges and 
refrigerators. There is an increased risk of electric 
shock if your body is earthed or grounded.

c. Do not expose power tools to rain or wet condi-
tions. Water entering a power tool will increase the 
risk of electric shock.

d. Do not abuse the cord. Never use the cord for 
carrying, pulling or unplugging the power tool. 
Keep cord away from heat, oil, sharp edges 
or moving parts. Damaged or entangled cords 
increase the risk of electric shock.

e. When operating a power tool outdoors, use an 
extension cord suitable for outdoor use. Use of 
a cord suitable for outdoor use reduces the risk of 
electric shock.

f. If operating a power tool in a damp location 
is unavoidable, use a residual current device 
(RCD) protected supply. Use of an RCD reduces 
the risk of electric shock.

3. Personal safety
a. Stay alert, watch what you are doing and use 

common sense when operating a power tool. 
Do not use a power tool while you are tired or 
under the infl uence of drugs, alcohol or medi-

cation. A moment of inattention while operating 
power tools may result in serious personal injury.

b. Use personal protective equipment. Always 
wear eye protection. Protective equipment such 
as dust mask, nonskid safety shoes, hard hat, or 
hearing protection used for appropriate conditions 
will reduce personal injuries.

c. Prevent unintentional starting. Ensure the 
switch is in the off-position before connecting 
to power source and/ or battery pack, picking 
up or carrying the tool. Carrying power tools with 
your fi nger on the switch or energising power tools 
that have the switch on invites accidents.

d. Remove any adjusting key or wrench before 
turning the power tool on. A wrench or a key left 
attached to a rotating part of the power tool may 
result in personal injury.

e. Do not overreach. Keep proper footing and 
balance at all times. This enables better control 
of the power tool in unexpected situations.

f. Dress properly. Do not wear loose clothing or 
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves 
away from moving parts. Loose clothes, jewellery 
or long hair can be caught in moving parts.

g. If devices are provided for the connection of 
dust extraction and collection facilities, ensure 
these are connected and properly used. Use of 
these devices can reduce dust related hazards

4. Power tool use and care
a. Do not force the power tool. Use the correct 

power tool for your application. The correct 
power tool will do the job better and safer at the 
rate for which it was designed.

b. Do not use the power tool if the switch does not 
turn it on and off. Any power tool that cannot be 
controlled with the switch is dangerous and must 
be repaired.

c. Disconnect the plug from the power source 
and/or the battery pack from the power tool 
before making any adjustments, changing ac-
cessories, or storing power tools. Such preven-
tive safety measures reduce the risk of starting the 
power tool accidentally.

d. Store idle power tools out of the reach of chil-
dren and do not allow persons unfamiliar with 
the power tool or these instructions to operate 
the power tool. Power tools are dangerous in the 
hands of untrained users.

e. Maintain power tools. Check for misalignment 
or binding of moving parts, breakage of parts 
and any other condition that may affect the 
power tools operation. If damaged, have the 
power tool repaired before use. Many accidents 
are caused by poorly maintained power tools.

f. Keep cutting tools sharp and clean. Properly 
maintained cutting tools with sharp cutting edges 
are less likely to bind and are easier to control.

g. Use the power tool, accessories and tool bits 
etc. in accordance with these instructions, 
taking into account the working conditions and 
the work to be performed. Use of the power tool 

ENGLISH
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for operations different from those intended could 
result in a hazardous situation.

5. Service
a. Have your power tool serviced by a qualifi ed 

repair person using only identical replacement 
parts. This will make sure that the safety of the 
power tool is maintained.

Additional power tool safety warnings

Warning! Additional safety warnings for 
sanders.

Hold power tool by insulated gripping surfaces, 
because the belt may contact its own cord. Cutting 
a "live" wire may make exposed metal parts of the power 
tool "live" and shock the operator.

Use clamps or another practical way to secure and 
support the workpiece to a stable platform. Holding 
the work by hand or against your body leaves it unstable 
and may lead to loss of control.

Warning! Contact with or inhalation of dusts arising 
from sanding applications may endanger the health 
of the operator and possible bystanders. Wear a dust 
mask specifi cally designed for protection against dust 
and fumes and ensure that persons within or entering 
the work area are also protected.
• Thoroughly remove all dust after sanding.
• Take special care when sanding paint which is 

possibly lead based or when sanding some woods 
and metal which may produce toxic dust:

• Do not let children or pregnant women enter the 
work area.

• Do not eat, drink or smoke in the work area.
• Dispose of dust particles and any other debris 

safely.
This tool is not intended for use by persons (includ-
ing children) with reduced physical, sensory or mental 
capabilities, or lack of experience and knowledge, 
unless they have been given supervision or instruction 
concerning use of the appliance by a person responsible 
for their safety. Children should be supervised to ensure 
that they do not play with the appliance.
The intended use is described in this instruction 
manual. The use of any accessory or attachment or per-
formance of any operation with this tool other than those 
recommended in this instruction manual may present 
a risk of personal injury and/or damage to property.

Vibration
The declared vibration emission values stated in the 
technical data and the declaration of conformity have 
been measured in accordance with a standard test 
method provided by EN 60745 and may be used for 
comparing one tool with another. The declared vibra-
tion emission value may also be used in a preliminary 
assessment of exposure.

Warning! The vibration emission value during actual 
use of the power tool can differ from the declared value 

depending on the ways in which the tool is used. The 
vibration level may increase above the level stated.

When assessing vibration exposure to determine safety 
measures required by 2002/44/EC to protect persons 
regularly using power tools in employment, an estima-
tion of vibration exposure should consider, the actual 
conditions of use and the way the tool is used, including 
taking account of all parts of the operating cycle such 
as the times when the tool is switched off and when it 
is running idle in addition to the trigger time.

Labels on tool
The following pictograms are shown on the tool:

Warning! To reduce the risk of injury, the user 
must read the instruction manual.

Electrical safety
This tool is double insulated therefore no 
earth wire is required. Always check that the 
power supply corresponds to the voltage on 
the rating plate.

• If the supply cord is damaged, it must be replaced 
by the manufacturer or an authorised Black & Deck-
er Service Centre in order to avoid a hazard.

Using an extension cable
Always use an approved extension cable suitable for the 
power input of this tool (see technical data). Before use, 
inspect the extension cable for signs of damage, wear 
and ageing. Replace the extension cable if damaged or 
defective. When using a cable reel, always unwind the 
cable completely. Use of an extension cable not suitable 
for the power input of the tool or which is damaged or 
defective may result in a risk of fi re and electric shock.

Features
1. On/off switch
2. Dust extraction outlet
3. Paper clamp lever
4. Sanding base

Assembly
Warning! Before assembly, make sure that the tool is 
switched off and unplugged.

Fitting sanding sheets (fi g. A)
Warning! Never use the tool without a sanding sheet 
or accessory in place.

Fitting regular sanding sheets (fi g. A)
Warning! Make sure that the tool is switched off and 
unplugged.
• Soften the sanding sheet by rubbing its non-abra-

sive side over the edge of a worktop.
• Press the paper clamp levers (3) upwards to release 

them from the retaining grooves and open the paper 
clamps (3) by pressing them down.

• Place the sheet onto the sanding base (4).
• Insert the edge of the sanding sheet into the front 

paper clamp (3) as shown.



12

• Press the front paper clamp lever (3) downwards 
and locate it in the retaining groove.

• While keeping a slight tension on the sheet, insert 
the rear edge of the sheet into the rear paper clamp 
(3).

• Press the rear paper clamp lever (3) downwards 
and locate it in the retaining groove.

Connecting a vacuum cleaner (fi g. C)
• Insert the adaptor (5) into the dust extraction outlet 

(2).
• Connect the hose (6) of the vacuum cleaner to the 

adaptor (5).

Use
Warning! Let the tool work at its own pace. Do not 
overload.

Switching on and off (fi g. B)
• To switch the tool on, press the part of the on/off 

switch (1) marked 'I'.
• To switch the tool off, press the part of the on/off 

switch (1) marked '0'.

Hints for optimum use
• Do not place your hands over the ventilation 

slots.
• Always hold the tool with both hands (fi g. D).
• Do not exert too much pressure on the tool.
• Regularly check the condition of the sanding sheet. 

Replace when necessary.
• Always sand with the grain of the wood (fi g. D).
• When sanding new layers of paint before applying 

another layer, use extra fi ne grit.
• On very uneven surfaces, or when removing layers 

of paint, start with a coarse grit. On other surfaces, 
start with a medium grit. In both cases, gradually 
change to a fi ne grit for a smooth fi nish.

• Consult your retailer for more information on avail-
able accessories.

Maintenance
• Your Black & Decker tool has been designed to 

operate over a long period of time with a minimum 
of maintenance. Continuous satisfactory operation 
depends upon proper tool care and regular clean-
ing.

• Before performing any maintenance, switch off and 
unplug the tool.

• Regularly clean the ventilation slots in your tool 
using a soft dry brush or dry cloth.

• Regularly clean the motor housing using a clean 
damp cloth. Do not use any abrasive or solvent-
based cleaner.

Protecting the environment

Separate collection. This product must not be 
disposed of with normal household waste.

Should you fi nd one day that your tool needs replace-
ment, or if it is of no further use to you, think of the 

protection of the environment. Black & Decker repair 
agents will accept old Black & Decker tools and ensure 
that they are disposed of in an environmentally safe way.

Separate collection of used products and 
packaging allows materials to be recycled and 
used again. Re-use of recycled materials helps 
prevent environmental pollution and reduces 
the demand for raw materials.

Local regulations may provide for separate collection 
of electrical products from the household, at municipal 
waste sites or by the retailer when you purchase a new 
product.

Black & Decker provides a facility for the collection 
and recycling of Black & Decker products once they 
have reached the end of their working life. To take 
advantage of this service please return your product 
to any authorised repair agent who will collect them 
on our behalf.

You can check the location of your nearest authorised 
repair agent by contacting your local Black & Decker of-
fi ce at the address indicated in this manual. Alternatively, 
a list of authorised Black & Decker repair agents and full 
details of our after-sales service and contacts are avail-
able on the Internet at: www.2helpU.com.

Technical data
   KA300 KA295 AST4XC
Voltage VAC 230 230 230
Power output W 135 125 135
Oscillations 
(no load) min-1 22 000 22 000 22 000
Orbits (no load) min-1 11 000 11 000 11 000
Weight kg 1,2 1,2 1,2

EC declaration of conformity
KA300, KA295, AST4XC

Black & Decker declares that these products conform 
to: 98/37/EC, EN60745

Level of sound pressure according to EN 60745:
Sound pressure (LpA) 78 dB (A)
uncertainty (K) 3 dB (A)
Acoustic power (LWA) 89 dB (A)
uncertainty (K) 3 dB (A)

Vibration total values (triax vector sum) according to 
EN 60745:
Vibration emission value (ah) 9,0 m/s²
Uncertainty (K) 2,7 m/s²

Kevin Hewitt
Director of Consumer 

Engineering
Spennymoor, County Durham

DL16 6JG, United Kingdom
10-12-2007
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Guarantee
Black & Decker is confi dent of the quality of its products 
and offers an outstanding guarantee. This guarantee 
statement is in addition to and in no way prejudices 
your statutory rights. The guarantee is valid within the 
territories of the Member States of the European Union 
and the European Free Trade Area.

If a Black & Decker product becomes defective due to 
faulty materials, workmanship or lack of conformity, with-
in 24 months from the date of purchase, Black & Decker 
guarantees to replace defective parts, repair products 
subjected to fair wear and tear or replace such products 
to make sure of the minimum inconvenience to the 
customer unless:
• The product has been used for trade, professional 

or hire purposes.
• The product has been subjected to misuse or 

neglect.
• The product has sustained damage through foreign 

objects, substances or accidents.
• Repairs have been attempted by persons other 

than authorised repair agents or Black & Decker 
service staff.

To claim on the guarantee, you will need to submit proof 
of purchase to the seller or an authorised repair agent. 
You can check the location of your nearest authorised 
repair agent by contacting your local Black & Decker of-
fi ce at the address indicated in this manual. Alternatively, 
a list of authorised Black & Decker repair agents and 
full details of our aftersales service and contacts are 
available on the Internet at: www.2helpU.com

Please visit our website 
www.blackanddecker.co.uk to register your new 
Black & Decker product and to be kept up to date on 
new products and special offers. Further information 
on the Black & Decker brand and our range of prod-
ucts is available at www.blackanddecker.co.uk.

zst00190875 - 31-10-2012
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 CZ ZÁRUČNÍ LIST

 H JÓTÁLLÁSI JEGY

 PL KARTA GWARANCYJNA

 SK ZÁRUČNÝ LIST

měsíců
hónap 24CZ

H

miesiące
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-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

 PL
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809

 SK
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624

Dokumentace záruční opravy

A garanciális javitás dokumentálása

CZ

H

 
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz

Przebieg napraw gwarancyjnych

Záznamy o záručných opravách

PL

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

09/12

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