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1. BEVEZETŐ
Az alap készlet egy központi egységből - 
meteorológia állomásból és egy távoli egységből - 
hőmérséklet-érzékelőből áll.

A főegység képes a maximum és minimum 
hőmérséklet-érték rögzítését elmenteni a különböző 
helyeken. Nem szükségesek kábelek - az egység 
433 MHz-es rádiófrekvencián működik.
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A KIJELZŐ
  Lehetővé teszi a távoli és a belső egység 

hőmérsékleti értékei, valamint az óra és naptár 
könnyű leolvasását.

B °C/°F GOMB
  A hőmérsékleti egységek beállításai között 

kapcsol át - °C vagy °F

C MEM (Memória) GOMB
  Megjeleníti a maximum vagy minimum 

hőmérsékletet a fő- és távoli egységen

D MODE (ÜZEMMÓD) GOMB
  A megjelenítési módok között kapcsol át és 

jóváhagyja az értékek beállításának megadását.

E ALARM (ÉBRESZTÉS) GOMB
  Kijelzi az ébresztés idejét vagy beállítja az 

ébresztés állapotát

F UP (FEL) GOMB
 Növeli a beállítási értéket

G DOWN (LE) GOMB
 Csökkenti a beállítási értéket

H ELEMTARTÓ TÉR
  Két 1,5V UM-3 vagy „AA“ elem behelyezéséhez
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FŐ FUNKCIÓ: TÁVOLI EGYSÉG

A B

A ELEMTARTÓ TÉR
 Két AAA méretű elem behelyezéséhez

B  SÜLLYESZTETT NYÍLÁS FALRA 
SZERELÉSHEZ

 Lehetővé teszi a távoli egység falra szerelését.

2. AZ ELSŐ LÉPÉSEK
2a) MIELŐTT HOZZÁKEZD
Az optimális működtetéshez:
1.  Először a távoli egységbe helyezze be az 

elemeket, mielőtt az elemeket a fő egységbe 
helyezné.

2.  A távoli egységet és a főegységet helyezze az 
sugárzás tényleges hatótávolságán belül, amely 
szokványos körülmények közt 20 - 30 méter.
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  Kérjük vegye fi gyelembe, hogy a hatótávolságot 
jelentősen befolyásolja az építőanyagok valamint 
a főegység és a távoli egység elhelyezése.

  A legjobb eredmények eléréséhez próbáljon ki 
több elhelyezést.

  Bár a távoli egység ellenálló az időjárási 
hatásokkal szemben, ajánlatos úgy elhelyezni, 
hogy ne legyen közvetlen napfénynek, esőnek 
vagy hónak kitéve.

2b)  AZ ELEMEK BEHELYEZÉSE: TÁVOLI 
EGYSÉG

1.  Távolítsa el az elemtérben lévő csavarokat.
2.  Tegyen be 2 elemet (1,5V UM-4 vagy „AAA“ 

méretűt) pontosan a kijelölt polaritás szerint.
3.  Tegye vissza elemtartó rekesz ajtaját a helyére 

és rögzítse a csavarokkal.

2b)  AZ ELEMEK BEHELYEZÉSE: FŐEGYSÉG
1. Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét!
2.  Tegyen be 2 elemet (1,5V UM-3 vagy „AA“ 

méretűt) pontosan a kijelölt polaritás szerint.
3. Tegye vissza az elemtartó rekesz ajtaját.

2d)  LEMERÜLT ELEMRE VALÓ 
FIGYELMEZTETÉS: FŐEGYSÉG

Amikor időszerűvé válik az elemek cseréje, a 
főegység kijelzőjén a másodperceket mutató idő 
mellett megjelenik a vonatkozó lemerült elem jelzés 
[ ].
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2e) ELSŐ LÉPÉSEK
Amint az elemek be vannak téve a távoli egységbe, 
az kb. 45 másodperces időközökben sugározni kezdi 
a hőfok-értékeket. A főegység az elemek betétele 
után elkezdi a jel keresését kb. 2 percig. Sikeres vétel 
esetén megjeleníti a kinti hőmérsékletet. A főegység 
önműködően frissíti az értékeket kb. 45 másodperces 
időközökben.

Ha nem vesz jelet, üres „ “ érték jelenik meg.
Újabb kényszerített kb. 2 perces kereséshez 
2 másodpercig tartsa lenyomva a [▼] gombot. 
Ez hasznos a sugárzás és vétel szinkronizáláshoz a 
távoli és főegység között.
Végezze el ezt a lépést, valahányszor nincs összhang 
a főegységen és a távoli egységen kijelzett értékek 
között.

3. IDŐJÁRÁS- ELŐREJELZÉS
3a) IDŐJÁRÁS- ELŐREJELZÉS
Ez az egység képes észlelni a légnyomás változásait. 
A begyűjtött adatok alapján a következő 12 - 24 órára 
képes az időjárást előre jelezni.

Jelzések 
megjelenése 
az egységen

Előrejelzés Napsütéses Enyhén 
borús Borús Esős Havas
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MEGJEGYZÉS:
1.  Nem szükséges, és nem is lehetséges a 

tengerfeletti magasság beállítása ezen a 
meteorológiai állomáson. A meteorológiai állomás 
első bekapcsolása után az első előrejelzés 
24 óra üzemeltetés után történik.

2.  Hosszú ideig változatlan időjárási körülmények 
időszakában nehéz megbízható előrejelzést 
kialakítani.

3.  Az időjárás-előrejelzés kizárólag a légnyomás 
változásaiból számítva történik.

4.  A helyes előrejelzés valószínűsége kb. 70 % és a 
meteorológiai állomást körülvevő kb. 20-30 km-es 
térségre érvényes.

5.  A „Napsütéses“ előrejelzés éjszaka „derült 
égboltot“ jelent. A köd ezen a meteorológiai 
állomáson nincs jelezve, mivel különböző 
időjárási körülmények között jelentkezhet.

6.  Ha a meteorológiai állomást elviszi utazásaira, 
megbízható előrejelzés 24 óra múltán lesz 
lehetséges, miután a meteorológiai állomás ki 
tudja számolni az előrejelzést az új helyen mért 
körülmények alapján.

3b) LÉGNYOMÁS
A légnyomás jelzés az időjárás előrejelzés ablakban 
nyilakat használ a légnyomás növekedésének, stabil 
állapotának vagy csökkenésének jelzésére.

Arrow 
indicator
Pressure 

Trend Növekvő Stabil Csökkenő
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4. HŐMÉRŐ
4a)  A KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI HŐMÉRSÉKLET 

MEGJELENÍTÉSE
A hullám megjelenítése a kinti hőmérsékletnél azt 
jelzi, hogy a jel vétele a távoli egységről jól működik. 
Ha a készülék 2 percnél tovább nem vesz semmilyen 
adatot a távoli egységről, üres „ “ érték jelenik 
meg, amely a további értékek sikeres vételéig 
világít. Ellenőrizze, hogy a távoli egység helyesen 
működik-e. Várhat egy pillanatig vagy lenyomhatja 
2 másodpercre a [▼] gombot a kényszerített azonnali 
kereséshez. Ha a hőmérséklet a főegység és távoli 
egység tartományán kívül esik (a műszaki adatokban 
szerepel), a kijelzőn a „ “ jelenik meg.

4b)  A MOZGÓ HULLÁMOT MUTATÓ KIJELZŐ 
OLVASÁSA

A mozgó hullámot mutató kijelző a jelvétel állapotát 
jeleníti meg a főegységen. Három formája lehet:

Az egység a keresés módban van.

A hőmérséklet értékek 
megbízhatóan regisztrálva vannak.

Nincs jel.
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4c)  MAXIMUM ÉS MINIMUM HŐMÉRSÉKLET
A mért maximum és minimum beltéri és kültéri 
hőmérsékletek automatikusan a memóriába 
mentődnek. Ha meg akarja jeleníteni, nyomja 
meg egyszer a [MEM] gombot a maximum érték 
kijelzéséhez és még egyszer a minimum érték 
kijelzéséhez. Megjeleníti a vonatkozó [MAX] vagy 
[MIN]kijelzéseket.
A memória törléséhez tartsa lenyomva 2 másodpercig 
a [MEM] gombot. A maximum és minimum értékek 
törlődnek.
Ha ekkor megnyomja a [MEM] gombot, a maximum 
és minimum értékek az aktuális értékekkel azonosak, 
ha nincsenek eltérő értékek rögzítve.

4d) JELVESZTÉS
Ha látható ok nélkül eltűnik a kültéri hőmérséklet 
kijelzése, tartsa lenyomva 2 másodpercig a [▼] 
gombot az azonnali kereséshez kényszerítéséhez.
Ha ez a módszer nem működik, ellenőrizze:
1.  Hogy a távoli egység a helyén van-e még.
2.  A távoli és a főegységben lévő elemeket. Ha 

szükséges, cserélje ki őket.
Megjegyzés: Ha a hőmérséklet fagypont alá esik, a 
kültéri egység elemei lehűlnek, ami által feszültségük 
csökkel és ezzel a tényleges hatótávolság is.
3.  Az rádió sugárzás hatótávon belül van-e 

akadályok és zavarás nélkül. Szükség esetén 
csökkentse a távolságot.
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4e) ÁTVITELI INTERFERENCIA 
Más háztartási berendezések mint pl. a kapucsengő, 
biztonsági rendszerek jelei zavarhatják ezen termék 
jelét és ideiglenes vételzavart okozhat. Ez normális 
jelenség és nincs hatása a készülék általános 
teljesítményére. A sugárzás és az értékek vétele 
visszaáll, amint a zavarás elmúlik.

5. RÁDIÓ-VEZÉRLÉSŰ ÓRA DCF77 
5a) A RÁDIÓ-VEZÉRLÉSŰ ÓRA BEÁLLÍTÁSA
✻  Az elemek behelyezése után. Az óra 

automatikusan megkeresi az rádiójelet. Ez a 
művelet kb. 3-5 percig tart.

✻  Ha a készülék veszi a rádiójelet, a dátum és az 
idő önműködően beáll és a [ ] vezérlő rádiójel 
ikonja világítani kezd.

✻  Ha az óra nem tudja venni az időjelet, az [ ] ikon 
jelenik meg. A felhasználó az időt kézi módon is 
be állíthatja.

✻  Ekkor a rádió-vezérlésű jel minden órában való 
vételének betervezése történik meg.

 - Vétel  - Erős
 -  Nincs 

jel.

Nincs 
szimbólum
-  a jel 

vétele 
letiltva
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5b) AZ ÓRA KÉZI BEÁLLÍTÁSA
Az óra kézi beállításához tartsa lenyomva 
2 másodpercig a MODE gombot - megjelenik az év. 
A [▼] vagy [▲] gombbal módosítsa.
Hagyja jóvá a MODE gombbal. Ugyanezen eljárás 
ismétlésével állítsa be a hónapot, napot, hónap-nap 
formátumot, 12/24, órát, percet, kijelzési nyelvet és 
az időzónát.
Beállítás közben lenyomhatja és lenyomva tarthatja 
a [▼] vagy [▲] gombot az érték gyors növeléséhez 
vagy csökkentéséhez.
Kijelzési nyelvként választhatja az angolt (EN), 
németet (DE), franciát (FR), olaszt (IT), spanyolt 
(SP), hollandot (DU) és a svédet (SW) - ebben a 
sorrendben.
Ha olyan tételre lép, amelyet nem akar módosítani, 
csak nyomja meg a [MODE] gombot a tétel 
átugrásához.
A módosítások végrehajtása után a befejezéshez 
nyomja meg a [MODE] gombot.
A készülék visszatér az óra üzemmódba.

5c)  ÓRAKIJELZÉS NAPTÁRRAL MÓD
Az idő kijelzése óra-perc formátumban történik.
A naptár kijelzése nap-hónap formátumban történik.
A MODE gomb minden egyes megnyomása után 
a kijelzőn a következő lehetőségek átkapcsolása 
történik: óra másodperc, óra, hét napja, időzóna, és a 
hét napja, valamint a zónaidő másodpercekkel.
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5d) AZ IDŐZÓNA BEÁLLÍTÁSA
Az időzóna beállításához:
1.  Nyomja meg a [MODE] gombot annyiszor, amíg 

az időzóna kijelzés mód meg nem jelenik.
2.  Tartsa lenyomva a [MODE] gombot 2 

másodpercig - megjelenik a zónaidő eltérés.
3.  A [▼] vagy [▲] gombokkal adja meg az 

időeltérést.
4.  Nyomja meg a [MODE] gombot a befejezéshez.
Megjelenik a „ “ „ “ ébresztés ikon, jelezve, hogy 
melyik ébresztés aktív. Az ébresztést aktiválhatja vagy 
deaktiválhatja is a [▲], [▼] gombokkal az ébresztés-
kijelzés módban.
Nyomja meg a MODE gombot az órakijelzés módba 
való visszatéréshez.

6. HANGJELZÉS/ÉBRESZTÉS
6a)  AZ ÉBRESZTÉS BEÁLLÍTÁSA ÉS 

AKTIVÁLÁSA
Az ébresztés beállításához:
1.  Nyomja meg egyszer az [ALARM] gombot az 

ébresztés idejének kijelzéséhez. Ha az ébresztés 
deaktiválva van, az idő mint „OFF“ (Kikapcsolva) 
jelenik meg.

2.  Tartsa lenyomva az [ALARM] gombot 
2 másodpercig. Az óra számjegyei villogni 
kezdenek.

3.  A [▼] vagy [▲] gombokkal adja meg az 
óraszámot.

4.  Nyomja meg az [ALARM] gombot. A percek 
számjegyei villogni kezdenek.

5.  A [▼] vagy [▲] gombokkal adja meg az 
percszámot.

6.  Nyomja meg az [ALARM] gombot a 
befejezéshez.
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7.  Az egyszeri ébresztés beállításához ismételje 
meg ezt az eljárást.

6b) ÉBRESZTÉS FUNKCIÓ
✻ Ébresztés munkanapokon
  Ha az ébresztés aktiválva van és elkövetkezik az 

ébresztés ideje, aktiválódik az ébresztés hangja 
és villogni kezd a munkanapon - ikon.

✻ Egyszeri ébresztés
  Ha az ébresztés aktiválva van és elkövetkezik az 

ébresztés ideje, aktiválódik az ébresztés hangja 
és villogni kezd a csak egyszer - ikon. Befejezés 
után az ébresztés automatikusan deaktiválódik.

6c) AZ ÉBRESZTÉS LEÁLLÍTÁSA
Az ébresztés leállításához nyomja meg az [ALARM] 
gombot az egységen.
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7. MŰSZAKI ADATOK
Hőmérséklet mérése
Főegység
Beltéri hőmérséklet mérése
Feltételezett üzemi tartomány: 0 °C – + 50 °C
Hőmérsékleti felbontás: 0,1 °C
  0,2 °F

Távoli egység
Feltételezett üzemi tartomány: -20 °C – + 60 °C
Hőmérsékleti felbontás: 0,1 °C
  0,2 °F
A VHF sugárzás frekvenciája: 433 MHz
A VHF sugárzás hatótávolsága: Maximálisan 30 m 
(szabad területen, elektromágneses zavarás nélkül)
Hőmérséklet-érzékelési ciklus:  kb. 43 ~ 47 másodperc

Tápellátás
A főegység: 2 db. UM-3 vagy "AA" méretű 1,5 V 
feszültségű elemet használ
A távérzékelés egysége: 2 db. UM-4 vagy "AAA" 
méretű 1,5 V feszültségű elemet használ

Tömeg
Főegység: 154 g (elem nélkül)
Távoli egység: 43 g (elem nélkül)

Méretek
Főegység: 86 × 165 × 28 mm
Távoli egység: 37,5 × 110 × 23 mm
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BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Ez a készüléket úgy gyártották, hogy az Ön 
számára gondos működtetés mellett hosszú ideig 
megbízhatóan szolgáljon. Íme néhány biztonsági 
intézkedés:
1.  A készüléket ne merítse vízbe.
2.  A készüléket ne tisztítsa csiszoló vagy korrozív 

hatású anyagokkal. Ezáltal megkarcolódhatnak 
a műanyag részek és korrodálódhatnak az 
elektronikus áramkörök.

3.  A készüléket ne tegye ki nagy erőnek, ütődésnek, 
pornak, hőnek vagy nedvességnek, ami 
meghibásodást okozhat, megrövidítheti az 
elektronika élettartamát, károsíthatja az elemet 
és deformálhatja az alkatrészeket.

4.  Ne sértse meg a készülék belső alkatrészeit. Ez 
az egységre vonatkozó jótállás érvényességének 
elvesztéséhez és fölösleges károsodáshoz vezet. 
Az egység nem tartalmaz olyan részelemeket, 
amelyeket Ön saját maga javíthatna.

5.  Csak a jelen használati útmutatóban 
meghatározott, új elemeket használjon. Ne 
keverjen új elemeket régiekkel, mivel a régi 
elemekből kifolyhat az elektrolit.

6.  Az egység használata előtt mindig fi gyelmesen 
olvassa el fi gyelmesen a felhasználói kézikönyvet.

FIGYELEM
-  A kézikönyv tartalma előzetes fi gyelmeztetés 

nélkül módosulhat.
-  A nyomtatás korlátai miatt a jelen kézikönyvben 

szereplő kijelző-képek eltérhetnek a valódi 
kijelzőktől.

-  A gyártó előzetes beleegyezése nélkül 
a kézikönyv tartalmát tilos sokszorosítani.
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UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT 
CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN
A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat 
által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS 
ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK 
MEGSEMMISÍTÉSE
 Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő 

dokumentációban azt jelzi, hogy az 
elektromos vagy elektronikus termék nem 
dobható háztartási hulladék közé. A helyes 
megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz 
ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő 

helyre adja le. Az EU országaiban vagy más európai 
országokban a termékek visszaválthatóak az 
eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék 
helyes megsemmisítésével segít megelőzni az 
élőkörnyezetre és emberi egészségre kockázatos 
lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék 
helytelen kezelésével adódhatnának. További 
részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a 
legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék 
helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal 
összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban
Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy 
elektronikus berendezést, kérje a szükséges 
információkat az eladójától vgy beszállítójától.
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 2014    07/2014

Megsemmisítés Európai Unión kívüli 
országban
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg 
akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges 
információkat a helyes megsemmisítésről a helyi 
hivataloktól vagy az eladójától.

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

A Fast ČR, a.s. kijelenti, hogy az SWS 135  
megfelel az 1999/5/ES irányelv alapvető 
követelményeinek és vonatkozó 

rendelkezések követleményeinek. A berendezés 
szabadon működtethető az EU-ban. A megfelelőségi 
nyilatkozat az útmutató része vagy megtalálható a 
www.sencor.eu weboldalon.



HU  Jótállási jegy
A termék gyártója: FAST ČR, a.s. (Černokostelecká 
1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország)

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 FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére törté-
nő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést 
a terméket értékesítő vállalkozás vagy annak megbízottja 
végzi, az üzembe helyezéstől számított 24 hónapig tartó 
időtartamra vállal jótállást. A termék alkotórészeire és tar-
tozékaira (pl. akkumulátor) a jótállási idő a termék átadá-
sától számított 12 hónap. 

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe 
helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő vállal-
kozásnál, 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 megköté-
sét bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja 
a termék ellenértékének megfi zetését hitelt érdemlően 
igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt 
Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fi zetési bizonylatot is. 
A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó 



- választása szerint - (i) a hibás termék díjmentes kijaví-
tását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott 
igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötele-
zettnek a fogyasztó által érvényesíteni kívánt másik igény 
teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget 
eredményezne, vagy (ii) ha a kötelezett a kijavítást, illetve 
kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének meg-
felelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem 
tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz 
vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor a fo-
gyasztó megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát 
a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással 
kijavíttathatja vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen 
hiba miatt elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott 
jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget 
köteles a jótállásra kötelezettnek megfi zetni, kivéve, ha az 
áttérésre a jótállásra kötelezett adott okot, vagy az áttérés 
egyébként indokolt volt. A fogyasztó a hiba felfedezését 
követően késedelem nélkül, legkésőbb a felfedezéstől szá-
mított 2 hónapon belül köteles a hibát közölni. A bejelentés 
kapcsán kérjük vegye fi gyelembe, hogy a jótállási igény 
kizárólag a jótállási határidőben érvényesíthető! Ugyan-
akkor, ha a jótállásra kötelezett jótállási kötelezettségének 
megfelelő határidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a 
fogyasztó erre irányuló felhívásában tűzött megfelelő hatá-
ridő elteltétől számított 3 hónapon belül akkor is érvénye-
síthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő 
elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási kötelezettség 
teljesítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a jótállás 
kötelezettjét terhelik. 
A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott 
tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól 
(üzembe helyezéstől) számított három munkanapon be-
lül érvényesített csereigény esetén a terméket értékesítő 
vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, 



hanem köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, fel-
téve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű haszná-
latot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe 
csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállásra köte-
lezett 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 üzemel-
tetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés 
helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint 
az el – és visszaszállításról a jótállás kötelezettje, vagy – a 
javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítási igény 
esetén – a javítószolgálat gondoskodik. 
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a 
része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja ren-
deltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek a 
kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére, valamint a 
kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében 
újból kezdődik. 
Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra kötelezett 
mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy 
a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását kö-
vetően keletkezett, így például ha a hibát  nem rendel-
tetésszerű használat, használati útmutató fi gyelmen kívül 
hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, 
elemi kár, készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség 
megengedettnél nagyobb ingadozása)  illetéktelen át-
alakítás, beavatkozás, nem hivatalos szerviz által végzett 
szakszerűtlen javítás  fogyasztó feladatát képező karban-
tartási munkák elmulasztása  normál, természetes el-
használódásra visszavezethető (pl. elem lemerülése) vagy 
üzemszerű kopásnak tulajdonítható meghibásodás okozta. 
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait, így külö-
nösen a Polgári Törvénykönyv szerinti kellékszavatossági 
illetve termékszavatossági jogait nem érinti.



Tájékoztatjuk, hogy az értékesítő vállalkozással felmerülő, 
fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott fogyasztói 
jogvita bíróságon kívüli rendezése érdekében Ön a megyei 
(fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő bé-
kéltető testület eljárását is kezdeményezheti.



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:

Kereskedő tölti ki

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

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

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

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

Kereskedő pecsétje:

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre. 

A csere időpontja: ..............................................................................................................

Kereskedő bélyegzője:



Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szer-
vizünk 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: szerviz@fasthungary.hu




