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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
VÉKONY ÉRINTŐKÉPERNYŐS 

METEOROLÓGIAI ÁLLOMÁS 
VEZETÉK NÉLKÜLI ÉRZÉKELŐVEL A 

868 MHZ-ES SÁVON
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Ez az egyedülálló termék a háztartásban vagy irodában naponta, 
hosszú ideig történő használatra való. Annak érdekében, hogy minden 
funkciót teljes mértékben ki tudjon használni, és tudja, hogyan kell 
a terméket helyesen kezelni, gondosan olvassa el ezt a használati 
útmutatót.

A METEOROLÓGIAI ÁLLOMÁS FUNKCIÓI
Ez a meteorológiai állomás méri a környezetét, és akár három 
hőmérséklet- és páratartalom-mérő külső érzékelőről nyer adatokat az 
időjárásról.
Az adatok folyamatosan frissülnek, hogy a vevőegység LCD-kijelzőjén 
mindig a legfrissebb információk jelenjenek meg. A vezeték nélküli 
868 MHz-es sáv az adatok átvitelét akár 65 méter távolságra is 
lehetővé teszi nyílt terepen, ha nincs elektromágneses zavarás.

Elölnézet Hátulnézet

FUNKCIÓK: FŐEGYSÉG
A. Nyilak, amelyek ábrázolják a légnyomás alakulásának irányát
 A légnyomás-változás irányának megjelenítése.
B. A várható időjárás előrejelzése
 Napos, felhős, borult, esős, viharos időjárás előrejelzésére 

szolgáló ikonok megjelenítése.
C. Holdfázisok
 Az aktuális holdfázis megjelenítése.
D. A lemerült elemek jelzése 
 Az egységben levő elem alacsony kapacitásának megjelenítése. 

Mindkét elemet egyszerre kell kicserélni.
E. A rádióvezérelt óra kijelzése
 Annak kijelzése, hogy a megjelenített idő egy RCC-állomásról 

származik.
F. Óra
 Az aktuális idő vagy az ébresztési idő megjelenítése.
G. Beállított ébresztés ikon
 A napi ébresztés beállításának kijelzése.
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H. A vezeték nélküli érzékelő kijelzője
 A használt vezeték nélküli csatorna kijelzése. Meg lehet jeleníteni 

akár 3 vezeték nélküli érzékelő adatait, amelyek különböző 
helyeken vannak, akár 65 méter távolságban a főegységtől.

I. A megjelenítés automatikus átkapcsolásának kijelzése 
 A nyíl ikon jelzi a 3 különböző vezeték nélküli csatorna közti 

automatikus váltást.
J. Maximális külső értékek ikonja
 A megjelenített maximális külső hőmérséklet/páratartalom 

megjelenítése.
K. Minimális külső értékek ikonja
 A megjelenített minimális külső hőmérséklet/páratartalom 

megjelenítése.
L. A belső hőmérséklet ikonja
 A belső hőmérséklet/páratartalom megjelenítése.
M. Maximális belső értékek ikonja
 A megjelenített maximális belső hőmérséklet/páratartalom 

megjelenítése.
N. Minimális belső értékek ikonja
 A megjelenített minimális belső hőmérséklet/páratartalom 

megjelenítése.

A GOMBOK LEÍRÁSA
A meteorológiai állomáson 6 érintőgomb van a kijelzőről kezelhető fő 
funkciókhoz.

1. [SNOOZE/LIGHT] (Ismételt ébresztés / Háttérvilágítás)
 Egyszeri megnyomásával aktiválja az LCD-kijelző háttérvilágítását 

5 másodpercre, vagy az ismételt ébresztés funkciót. 
 Egyszeri megnyomásával aktiválja az érintőgombokat, ha 

nincsenek megjelenítve a kijelzőn.
2. [  ]
 Egyszeri megnyomásával növeli az értéket az óra-, naptár-, vagy 

ébresztés beállítás üzemmódban.
 Ébresztőóra üzemmódban e gomb megnyomásával aktiválhatja/

kikapcsolhatja az 1. vagy 2. ébresztőórát.
3. [  ]
 Egyszeri megnyomásával csökkenti az értéket az óra-, naptár-, 

vagy ébresztés beállítás üzemmódban.
 Ébresztőóra üzemmódban e gomb megnyomásával aktiválhatja/

kikapcsolhatja az 1. vagy 2. ébresztőórát.
4. [ MODE ] (Üzemmód)
 Egymás után átkapcsolhat óra megjelenítés másodpercekkel (óra 

– perc – másodperc), óra a nap feltüntetésével (óra – perc – a hét 
napja), naptár (nap – hónap – a hét napja), 1. ébresztő, 2. ébresztő 
megjelenítése között.

 Ha megnyomja és 2 másodpercig nyomva tartja, előhívja az óra és 
ébresztőóra beállítása üzemmódot.
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5. [ CH ] (Csatorna)
 Az 1., 2., 3. csatorna, vagy a megjelenítés automatikus váltásának 

kiválasztása.
 Ha megnyomja és 2 másodpercig nyomva tartja, aktiválja vagy 

kikapcsolja az érzékelő keresése üzemmódot.
 Az RF-jel regisztrálása (DCF jel vétele az óra vezérléséhez) 

üzemmódban a megnyomásával és 2 másodpercig történő nyomva 
tartásával kiléphet ebből az üzemmódból.

6. [ MEM ] (Memória)
 Egyszeri megnyomásával megjeleníti a belső és külső 

hőmérséklet/páratartalom max./min. értékét. 5 másodperc 
elteltével visszatér az aktuális hőmérséklet/páratartalom 
megjelenítése.

 Ha a max./min. érték van megjelenítve, 2 másodpercig történő 
nyomva tartásával kitörölheti a belső és külső hőmérséklet/
páratartalom mentett értékeit.

 Ha a rádióvezérelt óra nem veszi a jeleket, 3 másodpercig történő 
nyomva tartásával ezt aktiválhatja. Ha a rádióvezérelt óra veszi a 
jeleket, a gomb megnyomásával ezt leállíthatja.

Megjegyzés: Ha 20 másodpercig nem nyom le egyetlen gombot se, az 
érintőgombok eltűnnek a kijelzőről. Ha újra meg akarja jeleníteni őket, 
nyomja meg egyszer a "Snooze" (Ismételt ébresztés) gombot.

AZ ELSŐ LÉPÉSEK
Ezt a meteorológiai állomást úgy tervezték, hogy a használata 
egyszerű legyen. Ahhoz, hogy garantáltan megfelelően működjön, az a 
következő lépéseket kell végrehajtani az alábbi sorrendben.

1. Először a főegységbe helyezze be az elemeket, és csak azután az 
érzékelőegységekbe.

2. A vevőegységet nem lehet kézzel beprogramozni, ha a vezeték 
nélküli érzékelőegység regisztrációja nem fejeződött be. A CH 
csatornakijelző mellett villog a ))) hullám ikon, és meg kell várni, 
míg az ikon megjelenítése folyamatos nem lesz.

3. A vezeték nélküli egységet és a főegységet az adás 
hatótávolságán belül helyezze el, ami szokásos körülmények közt 
65 méter.

 Fontos megjegyzés: Minden épített akadály csökkenti a 
vezeték nélküli egységből érkező rádiójel hatótávolságát. Ezért 
előfordulhat, hogy a hatótávolság csak néhány méter. Az átvitelre 
hatással van az időjárás is (köd, eső, havazás).

Annak ellenére, hogy a vezeték nélküli egység ellenálló a környezeti 
hatásokkal szemben, ne tegye ki közvetlen napfénynek, esőnek 
vagy hónak. A vezeték nélküli egység elhelyezéséhez a legjobb, ha a 
ház északi oldalát választja, a méréshez pedig az ideális magasság 
1,25 m a talaj fölött, de az ne aszfalt vagy betonfelület legyen. Soha 
ne tegye az egységet fémszerkezetre, mert csökken a jelsugárzás 
hatótávolsága.
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ELEMEK BEHELYEZÉSE A FŐEGYSÉGBE

1. Vegye le az elemtartó rekesz fedelét.
2. Tegyen be két 1,5V AAA méretű alkáli elemet. Ügyeljen a 

megfelelő polaritás betartására.
3. Tegye vissza a helyére az elemtartó rekesz fedelét.
 Megjegyzés: Ha az LCD-kijelző jobb felső sarkában megjelenik a 

lemerült elem kijelzése, cserélje ki az elemeket újakra.

ELEMEK BEHELYEZÉSE A VEZETÉK NÉLKÜLI 
ÉRZÉKELŐEGYSÉGBE

1. Fogja meg az elemtartó rekesz fedelét az alsó szélénél (a két vájat 
közelében) az érzékelőegység alsó részén és vegye le.

2. Tegyen be két AA méretű elemet úgy, hogy vegye fi gyelembe az 
elemtartó rekeszben feltüntetett "+" és "-" polaritásjelzést. Aztán 
kattintsa vissza a helyére az elemtartó rekesz fedelét. (Finoman 
nyomva mindkét peremét.).

Elölnézet Hátulnézet

A VEZETÉK NÉLKÜLI ÉRZÉKELŐEGYSÉG 
REGISZTRÁLÁSA

1. Tegye be először a két AAA méretű elemet a főegységbe. 
A külső hőmérséklet helyén - - jelenik meg. – a hullám ikon pedig 
2 percig villog, ami azt jelzi, hogy a főegység érzékelő keresése 
üzemmódban van.

2. Második lépésben tegye be a két AA méretű elemet az 
érzékelőegységbe. A LED-es kijelző az elülső panelen 
2 másodpercenként egyszer villog, ami azt jelzi, hogy az 
1. csatornát használja.

3. Miközben a vezeték nélküli érzékelő LED-es kijelzője villog, a [CH] 
(Csatorna) gomb egyszeri megnyomásával az érzékelőt átállíthatja 
a 2. csatornára. A [CH] (Csatorna) gomb további megnyomásával 
beállíthatja a 3. csatornát. A LED-es kijelző villogási sebessége 
jelzi a kiválasztott csatornát, azaz ha 2 másodpercenként kétszer 
villog,a 2. csatorna van kiválasztva.
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 Megjegyzés: Ha a felhasználó 10 másodpercig egyetlen gombot 
sem nyom meg, a csatornabeállítás befejeződik, és megindul az 
RF-jel átvitele. A főegység megjeleníti a hőmérsékleti adatokat.

A VEZETÉK NÉLKÜLI CSATORNÁK 
MEGJELENÍTÉSÉNEK AUTOMATIKUS 

VÁLTOGATÁSA
Ez a készülék a kijelzések automatikus váltogatása funkcióval van 
ellátva. Ha ez a funkció be van kapcsolva, az egység kijelzőjén 6 
másodpercig sorban megjelennek a vezeték nélküli érzékelőkről 
érkező adatok a hőmérsékletről és páratartalomról.
1. Ha kézzel akarja beállítani egy konkrét érzékelő hőmérsékletre és 

páratartalomra vonatkozó adatait, a CH (Csatorna) gomb többszöri 
megnyomásával válassza ki a kívánt csatorna számát.

2. Ha a megjelenítés automatikus váltogatása funkciót engedélyezni 
szeretné, nyomkodja a CH (Csatorna) gombot addig, míg a kijelző 
második sorának baloldalán, az 1., 2., vagy 3. csatorna helyén 
ennek a funkciónak az ikonja jelenik meg.

RÁDIÓVEZÉRLÉSŰ ÓRA DCF77

A rádióvezérelt idő kiszámítása egy céziumot használó atomóra 
segítségével történik, amely Braunschweigben található (Németország 
hivatalos órája).
Az idő kódolt, és Mainfl ingenből (Frankfurt mellett) érkezik DCF-77 
(77,5 kHz) formában. A jel sugárzási hatótávolsága 500 km, ami azt 
jelenti, hogy ez a jel lefedi Nyugat- és Közép-Európa túlnyomó részét. 
Ezen a hatótávolságon belül a kapott idő teljesen pontos. Amint sor 
kerül az érzékelő (érzékelők) jelének vételére, a hullám ikon
villogni kezd, ami azt jelenti, hogy a vevőegység venni kezdte a 
rádióvezérelt idő DCF jelét.

RCC Mode Start RCC Received

Amint az időjel feldolgozásra került, a hullám ikon az LCD-kijelzőn 
tovább világít, az idő és a naptár pedig aktualizálódik.

Megjegyzés: Az időjel vétele során, ami kb. 10 percig tart, minden 
kézzel beállítható funkció szünetel. Ha beállítást kíván végezni, a 
[ MEM ] (Memória) gomb egyszeri megnyomásával leállíthatja a vételt. 
Ennek a gombnak a 3 másodpercig tartó nyomva tartásával normál 
üzemmódban manuálisan aktiválhatja a vételt.
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AZ ÓRA, NAPTÁR, NYELV, HŐMÉRSÉKLETI 
MÉRTÉKEGYSÉG BEÁLLÍTÁSA, ÉS AZ IDŐJEL 

VÉTELÉNEK BE-/KIKAPCSOLÁSA

1. A [MODE] (Üzemmód) gomb 2 másodpercig történő nyomva 
tartásával aktiválja az órabeállítás üzemmódot. Villogni kezdenek a 
12/24 számjegyek.

2. A [  ] vagy [  ] gomb megnyomásával kapcsoljon át a 24 órás 
vagy a 12 órás megjelenítés között, és a [MODE] (Üzemmód) 
gombbal hagyja jóvá.

4. Villogni kezdenek az időzóna számjegyei. A [  ] gomb 
segítségével csökkentse az értéket egy órával, vagy a [  ] 
gomb segítségével növelje az értéket egy órával és hajtsa végre 
a kívánt beállítást. Hagyja jóvá a [MODE] (Üzemmód) gomb 
megnyomásával.

 Megjegyzés: Az időzóna beállítása -12 és +12 között lehetséges.
5. Az óra számjegyei villogni kezdenek. A [  ] gomb segítségével 

csökkentse az értéket egy órával, vagy a [  ] gomb segítségével 
növelje az értéket egy órával és hajtsa végre a kívánt 
beállítást. Ha a megfelelő gombot nyomva tartja, a számjegyek 
gyorsabban változnak.  Hagyja jóvá a [MODE] (Üzemmód) gomb 
megnyomásával.

6. A percek számjegyei villogni kezdenek. A [  ] vagy a [  ] gomb 
segítségével állítsa be a kívánt percet. Ha a megfelelő gombot 
nyomva tartja, a számjegyek gyorsabban változnak. Hagyja jóvá a 
[MODE] (Üzemmód) gomb megnyomásával. 

 Megjegyzés: A másodpercek a perc minden módosításakor 
lenullázódnak.

7. Villogni kezdenek az év számjegyei, és megjelenik a Yr ikon. 
A [  ] vagy a [  ] gomb megnyomásával állítsa be a kívánt évet. 
Hagyja jóvá a [MODE] (Üzemmód) gomb megnyomásával.

 Megjegyzés: Az évet 2000 és 2099 között lehet beállítani. 
8. Villogni kezd a D és M ikon. A [  ] vagy a [  ] gomb 

megnyomásával állítsa be a D M (nap – hónap) vagy M D (hónap 
– nap) formátumot. Hagyja jóvá a [MODE] (Üzemmód) gomb 
megnyomásával.

9. A hónap számjegyei villogni kezdenek. A [  ] vagy a [  ] gomb 
megnyomásával állítsa be a kívánt hónapot. Hagyja jóvá a [MODE] 
(Üzemmód) gomb megnyomásával. Ugyanígy járjon el a nap 
estében is.

 Megjegyzés: A holdfázisokat és a hét napját a rendszer az előzőleg 
beállított adatok alapján automatikus kiszámítja és megjeleníti.

10. Villogni kezd az E betű. A [  ] vagy a [  ] gomb megnyomásával 
válassza ki a kijelző 5 nyelvének egyikét, amelyen a hét napja 
megjelenik (angol/német/francia/spanyol/olasz, ld. az 1. táblázatot). 
A [MODE] (Üzemmód) gomb megnyomásával hagyja jóvá, és 
lépjen ki a beállítások üzemmódból.

11. Villogni kezdenek a hőmérséklet mértékegységei. A [  ] vagy 
a [  ] gomb megnyomásával válassza ki a °C vagy °F értéket. 
A [MODE] (Üzemmód) gomb megnyomásával hagyja jóvá a kívánt 
hőmérsékleti mértékegységet.
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12. Villogni kezd az ON (Be) ikon. A [  ] vagy a [  ] gomb 
megnyomásával állítsa be az ON (Be) vagy OFF (Ki) opciót. 
A [MODE] (Üzemmód) gomb megnyomásával hagyja jóvá a kívánt 
opciót. Ha az OFF (Ki) opció van beállítva, az RCC funkció nem 
működik.

Megjegyzés: Ha a beállítási üzemmódban 10 másodpercig egyetlen 
gombot sem nyom meg, a beállítás automatikusan mentésre kerül, és 
visszatér a normál megjelenítés.

A NAPI ÉBRESZTŐÓRA BEÁLLÍTÁSA

1. Az óra megjelenítése üzemmódban a [MODE] (Üzemmód) gomb 
megnyomásával kiválaszthatja az 1. ébresztőt vagy a 2. ébresztőt. 
Ezután újra nyomja meg és tartsa lenyomva a [MODE] (Üzemmód) 
gombot 2 másodpercig, hogy aktiválja az ébresztőóra beállítását.

2. Az óra számjegyei villogni kezdenek. A [  ] gomb segítségével 
csökkentse az értéket egy órával, vagy a [  ] gomb segítségével 
növelje az értéket egy órával, és hajtsa végre a kívánt 
beállítást. Ha a megfelelő gombot nyomva tartja, a számjegyek 
gyorsabban változnak. Hagyja jóvá a [MODE] (Üzemmód) gomb 
megnyomásával.

3. A percek számjegyei villogni kezdenek. A [  ] gomb segítségével 
csökkentse az értéket egy perccel, vagy a [  ] gomb segítségével 
növelje az értéket egy perccel, és hajtsa végre a kívánt 
beállítást. Ha a megfelelő gombot nyomva tartja, a számjegyek 
gyorsabban változnak. Hagyja jóvá a [MODE] (Üzemmód) 
gomb megnyomásával. A készülék most 10 másodpercig 
automatikusan megjeleníti az ébresztés idejét, majd visszatér az 
óra megjelenítéséhez. Kigyullad az ébresztőóra csengő formájú 
ikonja, ami azt jelenti, hogy az ébresztőóra aktiválva van.

Megjegyzés: Ha a beállítási üzemmódban 10 másodpercig egyetlen 
gombot sem nyom meg, a beállítás automatikusan mentésre kerül, és 
visszatér a normál megjelenítés.
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Waning 
Gibbous

Waning 
Crescent

Waxing 
Crescent

Waxing 
Gibbous

Full Moon Last Quarter New Moon First Quarter

HOLDFÁZIS

A meteorológiai állomás 8 holdfázist tud megjeleníteni ( az újholdtól a 
csökkenő sarlóig).

IDŐJÁRÁS- ELŐREJELZÉS

A meteorológiai állomás meg tudja állapítani a helyi barométeres 
nyomás változásait, és a kapott adatok alapján előrejelzi az időjárást a 
következő 12 - 24 órára.

Megjegyzés:
1. A közönséges, légnyomáson alapuló időjárási előrejelzés 

pontossága 70 - 75%. Ezért semmiféle felelősséget nem vállalunk 
a téves előrejelzésből eredő kellemetlenségekért. 

2. Az időjárás-előrejelzés a következő 12 - 24 órára érvényes. 
Eltérhet az aktuális helyzettől. 

3. "Napos idő" előrejelzése az éjszakai órákban tiszta égboltot jelent.
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TECHNIKAI ADATOK

Főegység
Belső hőmérséklet megjelenítésének tartománya: -10 °C – +60,0 °C
Feltételezett üzemi tartomány: 0 °C – +50,0 °C
Hőmérsékleti felbontás: 0,1 °C
Hőmérséklet távmérése
Külső hőmérséklet megjelenítésének tartománya: -20,0 °C – +60,0 °C
Hőmérsékleti felbontás : 0,1 °C

A relatív páratartalom belső/távoli mérése
Relatív páratartalom megjelenítésének tartománya: 20 % RH - 99 % RH
Hőmérséklet-mérési tartomány: -10 °C – +50,0 °C

Távoli egység
Feltételezett üzemi tartomány: -10,0 °C – +50,0 °C
Hőmérsékleti felbontás: 0,1 °C 
Relatív páratartalom megjelenítésének tartománya: 20 % RH - 99 % RH
Hőmérséklet-mérési tartomány: -10 °C – +50,0 °C
A hőmérséklet mérésének pontossága: +1 °C (+2 °C)
A páratartalom-mérés pontossága: +5 % RH (+8 % RH)
A VF sugárzás frekvenciája: 868 MHz
A VF átviteli hatótávolsága szabad területen: 65 méter szabad 
területen
A hőmérsékleti adatok átvitelének gyakorisága: 120 másodperc
Tápellátás – kijelző egység: 2x 1,5 V AAA típusú elem (nem a csomag 
része) 
 – Érzékelő:  2x 1,5 V AAA típusú elem (nem a csomag része)
A főegység méretei: 145 x 23 x 103 mm
Tömeg: 190 g
Az érzékelő méretei: 54 x 25 x 105 mm
Tömeg: 52 g

Megjegyzés:
A pontosság a hőmérséklet és páratartalom mérési tartományától függ.
  
A hőmérséklet és páratartalom mérésének pontossága a főegységen:
0 °C – 40 °C: +/-1 °C
40 °C – 50 °C: +- 2 °C 
40 % - 80 % RH: +/-5 % RH
Egyéb tartomány: +/-8 °C

A hőmérséklet és páratartalom mérésének pontossága az érzékelőn:
0 °C – 40 °C: +/-1 °C
-10 °C – 0 °C és 40 °C – 50 °C: +/-2 °C
<40 % – 80 %<: +/-5 % RH
30 % – 40 % ≤ ≥ 80 %: +/-8 % RH

Copyright © 2014, Fast ČR, a.s. Revision 09/2014
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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.

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.

 A FAST ČR, a.s. kijelenti, hogy a SWS 165 termék megfelel a 
1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb 
vonatkozó rendelkezéseinek. A berendezés az EU-ban 
szabadon üzemeltethető. A megfelelőségi nyilatkozat az 
útmutató része, vagy megtalálja a www.sencor.eu weboldalon.

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

szági 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 történő átadástól (vásárlástól), 

illetve ha az üzembe helyezést a terméket értékesítő vállalkozás vagy annak meg-

bízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított 24 hónapig tartó időtartamra vállal 

jótállást. A termék alkotórészeire és tartozékaira (pl. akkumulátor) a jótállási idő a 

termék átadásától számított 12 hónap. 

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 

1 évig a terméket értékesítő vállalkozásnál, 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 megfi zetését hitelt 

érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, 

hogy őrizzék meg a fi zetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás ese-

tén a fogyasztó - választása szerint - (i) a hibás termék díjmentes kijavítását vagy 

kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy 

ha az a jótállásra kötelezettnek 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 kötelezettségé-

nek megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, 

vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, 

akkor a fogyasztó megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költ-

ségére 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 átté-

rés egyébként indokolt volt. A fogyasztó a hiba felfedezését követően késedelem 

nélkül, legkésőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon belül köteles a hibát közölni. 

A bejelentés kapcsán kérjük vegye fi gyelembe, hogy a jótállási igény kizárólag a 

jótállási határidőben érvényesíthető! Ugyanakkor, ha a jótállásra kötelezett jótál-

lási kötelezettségének megfelelő határidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a 

fogyasztó erre irányuló felhívásában tűzött megfelelő határidő elteltétől számított 

3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. 

E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási kötelezettség teljesítésével 

kapcsolatosan felmerülő költségek a jótállás kötelezettjét terhelik.
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A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk 

meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három mun-

kanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket értékesítő vállalkozás 

nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztá-

si cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot 

akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet be-

építésre. 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, 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 rendeltetésszerűen 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 kö-

telezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való 

átadását követően keletkezett, így például ha a hibát  nem rendeltetésszerű 

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 átalakítás, beavatkozás, nem 

hivatalos szerviz által végzett szakszerűtlen javítás  fogyasztó feladatát képező 

karbantartási munkák elmulasztása  normál, természetes elhasználódásra visz-

szavezethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemszerű kopásnak tulajdonítható meg-

hibásodás okozta. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait, így különösen 

a Polgári Törvénykönyv szerinti kellékszavatossági illetve termékszavatossági jo-

gait nem érinti.

Tájékoztatjuk, hogy az értékesítő vállalkozással felmerülő, fogyasztóvédelmi tör-

vényben meghatározott fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése érdekében 

Ön a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető 

testület eljárását is kezdeményezheti.
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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:

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 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: szerviz@fasthungary.hu
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