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KÉRJÜK, HOGY A JELEN TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL EME 
UTASÍTÁSOKAT, GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY MEGÉRTETTE ŐKET, MAJD TARTSA BE 
ŐKET.

FIGYELEM
ÁRAMÜTÉS
VESZÉLYE

NE NYISSA KI

A villám jel az egyenlő 
oldalú háromszögben 
veszélyes feszültség 
jelenlétére fi gyelmeztet 
a készülék belsejében, 
amely olyan nagy lehet, 
hogy áramütés veszélyét 
hordozza magában.

FIGYELEM: AZ ÁRAMÜTÉS 
VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE 
VÉGETT NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK 
BURKOLATÁT (VAGY A HÁTLAPJÁT). 
A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ 
A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ 
RÉSZEKET. MINDEN JAVÍTÁST BÍZZON 
SZAKKÉPZETT SZERELŐRE.

A felkiáltó jel az egyenlő 
oldalú háromszögben 
arra fi gyelmezteti 
a felhasználót, hogy 
a készüléket kísérő 
kiadványban fontos 
kezelési és karbantartási 
(javítási) útmutatások 
szerepelnek.

FIGYELEM: 
ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN HELYEZZE A CSATLAKOZÓDUGÓ SZÉLES HEGYÉT 
A SZÉLES RÉS FÖLÉ ÉS A DUGÓT ÜTKÖZÉSIG NYOMJA BE.

FIGYELMEZTETÉS: 
TŰZ VAGY ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK MINIMALIZÁLÁSA ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉKET NE 
TEGYE KI ESŐ VAGY NEDVESSÉG HATÁSÁNAK.
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VEZÉRLŐK HELYE

1. Time Set (Idő beállítás gomb)
2. ▼ gomb
3. ▲ gomb
4. Snooze/Dimmer nyomógomb (Ismételt ébresztés/Fényerő tompítás)
5. 1. gomb
6. 2. gomb
7.  Gomb
8. PM (Délután) LED lámpa 
9. Kijelző
10. LED lámpa: Alarm1 (Ébresztés 1)
11. LED lámpa: Alarm2 (Ébresztés 2)
12. Hangszóró 
13. DC csatlakozó (Egyenáramú táp)
14. Elemtartó rekesz
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A KÉSZÜLÉK ÁRAMFORRÁSA 
Ezt a készüléket úgy tervezték, hogy 9V-os hálózati adapter segítségével kapja a tápfeszültséget. 
Csatlakoztassa az adapter kis dugaszát a DC aljzatba (egyenáramú tápfeszültség).
Csatlakoztassa a hálózati adaptert bármilyen megfelelő háztartási fali aljzatba, amelynek feszültsége 
230 V ~ (váltakozó áram), 50 Hz függőleges vagy vízszintes irányban.

BIZTONSÁGI MENTÉS ELEM:
A készülékbe behelyezhet 1 3V CR2025 típusú gombelemet (nem tartozék) és ez alkalmazható az 
idő fenntartásához a hálózati tápfeszültség kieséskor. Hálózati tápfeszültség kiesése esetén az óra 
kijelző nem jeleníti meg tovább az időt, azonban az óra üzemelése nem szakad meg, és továbbra is 
fenntartja a pontos időt. Amennyiben mentési elemet használ, az óra megjelenítés és egyéb funkciók 
visszaállnak az áramellátás helyreállása után. A tartalék elemet ki kell cserélni, ha szükséges; ha az 
órát hosszú ideig nem fogja használni, vagy ha szeretné hosszabb ideig tárolni, kérjük, vegye ki belőle 
az elemet. 

AZ IDŐ ÉS NAPTÁR BEÁLLÍTÁSA 
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a TIME SET gombot - az LCD-kijelzőn villogni kezd az óra. 
2. A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával állítsa be az óra-számot, majd nyomja meg a TIME SET 

gombot - elkezd villoni a PERC-szám. A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával állítsa be a perc-számot. 
3. Nyomja meg ismét a TIME SET gombot, majd a ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával állítsa be 

a 12H (12 óra) vagy 24 órás (24 óra) üzemmódot. 
4. Nyomja meg a TIME SET gombot a megerősítéséhez: a kijelzőn villogni kezd az év - állítsa be 

a ▲ vagy ▼ gombbal.
5. Nyomja meg a TIME SET gombot a megerősítéséhez: a kijelzőn villogni kezd a hónap - állítsa be 

a ▲ vagy ▼ gombbal.
6. Nyomja meg a TIME SET gombot a megerősítéséhez: a kijelzőn villogni kezd a dátum - állítsa be 

a ▲ vagy ▼ gombbal.
7. Nyomja meg a TIME SET gombot a megerősítéséhez: a kijelzőn megújul a normál megjelenítés.

Az ébresztés a 10 üzemmód valamelyikében aktiválható:
1. A kijelzőn megjelenik az 1-7, az ébresztés hétfőtől vasárnapig aktív.
2. A kijelzőn megjelenik az 6-7, az ébresztés szombaton és vasárnap aktív.
3. A kijelzőn megjelenik az 1-5, az ébresztés hétfőtől péntekig aktív.
4. A kijelzőn megjelenik az 1, az ébresztés csak hétfőn aktív.
5. A kijelzőn megjelenik a 2, az ébresztés csak kedden aktív.
6. A kijelzőn megjelenik a 3, az ébresztés csak szerdán aktív.
7. A kijelzőn megjelenik a 4, az ébresztés csak csütörtökön aktív.
8. A kijelzőn megjelenik a 5, az ébresztés csak pénteken aktív.
9. A kijelzőn megjelenik a 6, az ébresztés csak szombaton aktív.
10. A kijelzőn megjelenik a 7, az ébresztés csak vasárnap aktív.
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AZ ÉBRESZTÉS BEÁLLÍTÁSA  
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a "" gombot - az óra-szám és az ALARM 1 (1. Ébresztés) 

kezd villogni. A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával állítsa be az óra-számot. A kívánt óra-szám 
beállítása után nyomja meg a „“ gombot - a PERC-szám kezd villogni. A ▲ vagy ▼ gomb 
megnyomásával állítsa be a perc-számot. 

2. Nyomja meg a "" gombot - a kijelzőn villogni kezd az ébresztés aktív üzemmódja. A ▲ vagy ▼ 
gomb megnyomásával állítsa be a kívánt üzemmódot. 

3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a "" gombot - az ÓRA-szám és az ALARM 2 (2. Ébresztés) 
kezd villogni. A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával állítsa be az óra-számot. A kívánt óra-szám 
beállítása után nyomja meg a „“ gombot - a PERC-szám kezd villogni. A ▲ vagy ▼ gomb 
megnyomásával állítsa be a perc-számot. 

4. Nyomja meg a "" gombot - a kijelzőn villogni kezd az ébresztés aktív üzemmódja. A ▲ vagy ▼ 
gomb megnyomásával állítsa be a kívánt üzemmódot. 

5. Nyomja meg a „“ gombot a jóváhagyáshoz.

AZ ÉBRESZTÉS AKTIVÁLÁSA (1. ÉBRESZTÉS)
A "1" gomb ismételt megnyomásával jelenítse meg a kijelzőn a "bb" jelzést és várjon 3 másodpercet, 
hogy a kijelzőre visszatérjen a normális megjelenítés, és az Alarm 1 (1. Ébresztés) lámpa világítani 
kezdjen. Az ébresztés beállított idejében megszólal a hangjelzés.

AZ ÉBRESZTÉS TÖRLÉSE (1. ÉBRESZTÉS)
A "1" gomb ismételt megnyomásával jelenítse meg a kijelzőn az "OFF" (Kikapcsolva) jelzést 
és várjon 3 másodpercet, hogy a kijelzőre visszatérjen a normális megjelenítés, és az Alarm 1 
(1. Ébresztés) lámpa kialudjon.  

A 2. ÉBRESZTÉS BEÁLLÍTÁSA
Ugyanúgy történik, mint az 1. ébresztésnél. Csak a „2“ gombot kell megnyomnia az „1“ gomb 
helyett. 
(Az Alarm 1 lámpa helyett az Alarm 2 lámpa gyullad ki.)

AZ ÉBRESZTŐ LEÁLLÍTÁSA 
Nyomja meg a „“ gombot - az ébresztő a következő napon ismét megszólal.

ISMÉTELT ÉBRESZTÉS FUNKCIÓ
Ha szeretne még egy kicsit szundítani, akkor a SNOOZE/DIMMER gomb megnyomásával az 
ébresztést mintegy 9 perccel késleltetetheti.

FÉNYERŐ TOMPÍTÁS FUNKCIÓ
A normál üzemmódban (nem az ébresztési üzemmódban) állítsa be a SNOOZE/DIMMER gomb 
ismételt megnyomásával a LED szegmensek fényerő szintjét a kívánt értékre.

MŰSZAKI ADATOK
Energiafogyasztás:  3 W
Hálózati adapter:  AC (vált.) 9 V, 250 mA (tartozék)
Mentési elem:  1 x CR2025, 3 V (nem tartozék)
Méretek:   182 x 154 x 238 mm
Tömeg:    210 g
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A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK 
ÉS TÁJÉKOZTATÓ
A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK 
MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos 
és elektronikus berendezések nem dobhatók ki a háztartási hulladék közé. A megfelelő 
megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz a terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyen. 
Az EU országaiban, illetve más európai országokban is, a használt termékek az eladóhelyen, 
azonos új termék vásárlása esetén is leadhatók.
A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes 
természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által 
okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további 
részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad 
tájékoztatást.
Ezen hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal 
sújtható.
Vállalkozások számára a Európai Unióban
Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván megsemmisíteni, erre vonatkozóan 
kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országokban
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a terméket meg akarja semmisíteni, 
tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes 
osztályához.

Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU-irányelv alapkövetelményeit.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes fi gyelmeztetés 
nélkül történhetnek, minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

 2014    10/2014
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HU  Jótállási jegy

A FAST Hungary Kft. (2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/a) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen 
feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A termék gyártója: FAST ČR, a.s. (Černokostelecká1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország, Prága)

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést 
a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított 24 hónapig tartó időtartamra vállal 
jótállást.

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő 
forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a 24. hónapig 
kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja 
a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt 
Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó 
(i) elsősorban - választása szerint - a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a 
választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötelezettnek a másik igény teljesítésével összehasonlítva 
aránytalan többletköltséget eredményezne, (ii) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a 
kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott 
jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő árleszállítást 
igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól 
(üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a forgalmazó nem 
hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem a forgalmazó köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, 
hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új 
alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül 
megtörténjen. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként 
nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem 
végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el – és visszaszállításról a jótállás kötelezettje gondoskodik. 
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja 
rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén 
a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében 
újból kezdődik. 

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha jótállásra kötelezett bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére 
való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát  nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató 
figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló ok (pl. 
hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása)  illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem a hivatalos 
szerviz által végzett javítás  fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása okozta. A jótállás a 
fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti. 
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A kereskedő tölti ki.

Megnevezés:  ....................................................................................................................................................................................

Típus:  .................................................................................................................................................................................................

Gyártási szám:  ................................................................................................................................................................................

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (amennyiben alkalmazható):  .........................................

..............................................................................................................................................................................................................

Vásárlást igazoló bizonylat  száma:  ...........................................................................................................................................

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20........  .................hó ................nap.

Kereskedő bélyegzője:

Javítás esetén a szerviz tölti ki.

A jótállási igény bejelentésének időpontja:  .............................................................................................................................

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

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

Javítás módja:  .................................................................................................................................................................................

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:  ..............................................................................................

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:  .............................................................................

Szerviz pecsétje

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. H-2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/a. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830
Fax: 06-23-330-827, E-mail: info@fasthungary.hu




