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1. TULAJDONSÁGOK
1.1 Időjárás-előrejelzés -  Napos, Enyhén borult, Borult, Eső és Hó 

előrejelzés animáció

1.2 Idő -  Rádióvezérelt óra
  -  Öröknaptár 2099-ig
  -  A hét napja a választható 8 nyelv egyikén
  - Napi ébresztés funkció

1.3 Páratartalom -  A belső és külső páratartalom mérési 
tartománya: 20 ~ 99 %

  -  A külső páratartalom tárolása a bekapcsolás/
újraindítás óta és a hozzá tartozó idő

  -  A minimális/maximális külső páratartalom 
megjelenítése az utolsó 24 órában

1.4 Hőmérséklet -  A belső hőmérséklet mérési tartománya: 
-10 ~ 50 °C

  -  °C/°F mértékegység választása
  -  A külső hőmérséklet mérési tartománya: 

-20 ~ 50 °C
  -  A külső hőmérséklet tárolása 

a bekapcsolás/újraindítás óta és a hozzá 
tartozó idő

  -  A minimális/maximális külső hőmérséklet 
megjelenítése az utolsó 24 órában

1.5 Vezeték nélküli külső érzékelő
  -  A külső hőmérséklet-érzékelő lemerült 

elemeinek kijelzése
  -  Fali tartó vagy asztali állvány
  -  Egy vezeték nélküli hőmérséklet-érzékelő 

a csomag részét képezi
  -  A nagyfrekvenciás adás frekvenciája 

433 MHz
  -  Hatótávolság max. 30 m szabad területen
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2. A FŐEGYSÉG KÉPE

2.1 A. rész - LCD-kijelző
A1: Időjárás-előrejelzés
A2: Külső hőmérséklet
A3: Külső páratartalom
A4: Külső hőmérséklet memória
A5: Külső páratartalom memória
A6: Belső hőmérséklet

A7: Belső páratartalom
A8: Idő
A9: A hét napja/Másodperc
A10: A rádióvezérlés ikonja
A11: Az ébresztőóra ikonja
A12: Dátum

2.2 B. rész - Gombok
B1: „SNOOZE/LIGHT” (Ismételt 

ébresztés / Háttérvilágítás) 
gomb

B2: DIMMER „HI/LO“ (Fényerő 
- magas/alacsony) 
tolókapcsoló

B3: „+/ (AL ON/OFF)“ (+/
Ébresztőóra be-/kikapcsolása)

B4: „-” gomb

B5: „RESET“ gomb B6: 
„SEARCH” (Keresés) gomb

B7: „WEATHER” (Időjárás) gomb
B8: „ALERT“ (Figyelmeztetés) 

gomb
B9: „MEM“ (Memória) gomb
B10: „MODE/TIME SET“ 

(Üzemmód/idő beállítása) 
gomb
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2.3 C. rész - Szerkezet
C1: Nyílás a falra szereléshez
C2: Az elemtartó rekesz fedele

C3: Állvány
C4: Egyenirányú bemenet (DC)

3. KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKELŐ

D1: LED az átvitel jelzésére
D2: A külső hőmérséklet 

megjelenítése
D3: A külső páratartalom 

megjelenítése
D4: Elemtároló rekesz

D5: Nyílás a falra szereléshez
D6: „RESET“ gomb
D7: „C/F“ gomb 
D8: Állvány
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4. ELSŐ LÉPÉSEK

4.1 Főegység:
• Csatlakoztassa az adaptert vagy vegye le a hátsó burkolatot és 

tegye be az elemeket
• Ha a megfelelően behelyezett AA típusú elemekkel felszerelt 

készülékhez tápadaptert csatlakoztat, a készülék automatikusan 
átkapcsol a külső energiaforrásra

4.2 Külső hőmérséklet-érzékelő
• A hőmérséklet-érzékelő elemtároló rekesze a hátsó burkolat mögött 

található.
• Tegyen be 2 AAA elemet, ügyelve a megfelelő polaritásra [„+” és „-” 

jelzés]

5. TELEPÍTÉS
5.1 Főegység
 A főegységet bármilyen egyenes felületen elhelyezheti (C3), vagy 

a falra is szerelheti az egység hátsó részén levő nyílás segítségével 
(C1). 

5.2 Külső hőmérséklet-érzékelő
 A távoli érzékelőt biztonságosan rögzíteni kell egy vízszintes felületre.
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 Megjegyzés: Az adó és a vevő közti átvitel nyitott területen akár 
30 m távolságig működhet.  Nyitott terület: zavaró akadályok, például 
épületek, fák, járművek, nagyfeszültségű vezetékek, stb. nélküli terület.

6. IDŐJÁRÁS-ELŐREJELZÉS FUNKCIÓ
6.1 Kezelés
• A főegység első bekapcsolása, vagy a „WEATHER“ (B7) gomb 

3 másodpercig tartó nyomása után az LCD-n villogni kezd az időjárás 
ikonja (A1). A „+“ (B3) vagy a „- “ (B4) gomb megnyomásával adja 
meg az aktuális időjárást. A beállítást hagyja jóvá a „WEATHER“ (B7) 
gombbal. Ha az aktuális időjárás nincs helyesen megadva, lehet, 
hogy az időjárás-előrejelzés nem lesz pontos.

• Ha megváltozik a főegység tengerszint feletti magassága, az 
aktuális időjárási állapotot újra meg kell adni. Ez a meteorológiai 
állomás a pontos időjárás-előrejelzés után 6-8 órára jelzi előre az 
időjárást. (A légnyomás nagyobb tengerszint feletti magasságban 
alacsonyabb. Ezért a tengerszint feletti magasság megváltoztatása 
befolyásolja az időjárás-előrejelzést). 

6.2 Időjárási viszonyok
 Az időjárás-előrejelzéshez 5 különböző animáció áll rendelkezésre. 

 

Napsütéses

Esős

Enyhén borult

Fagy vagy hó

Borult
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 Megjegyzés:
 • “ “  akkor jelenik meg, ha az időjárás-

előrejelzés esőt jelez, és a külső 
hőmérséklet (bármelyik csatorna) 
0 °C-nál alacsonyabb.

 •  Figyelmeztetés fagyra: „ ” akkor jelenik meg, ha a külső 
hőmérséklet (bármelyik csatorna) -2 °C ~ +3 °C között van

 •  Ha bármilyen eltérés van a helyi meteorológiai állomás és ezen 
készülék időjárási előrejelzései között, a helyi meteorológiai 
állomás időjárás-előrejelzése előnyt élvez. A gyártó nem vállal 
felelősséget a készülék téves előrejelzése miatt bekövetkező 
esetleges problémákért.

A külső érzékelő elhelyezése
• A külső érzékelő burkolata nem vízhatlan. Ha az érzékelő 

a szabadban van elhelyezve, fedett helyre kell tenni, hogy ne essen 
rá eső vagy hó.

• Az érzékelőt soha ne tegye fémfelületre, fémtárgyakra, vagy 
fémdobozba.

Az érzékelőt lehetőség szerint a ház északi részén helyezze el, hogy 
a napsugárzás ne befolyásolja a hőmérséklet mérését.

7. HŐMÉRŐ
7.1 A nagyfrekvenciás átvitel folyamata:
• Az időjárási viszonyok beállítása után a főegység automatikusan 

megkezdi a külső hőmérséklet-érzékelő által sugárzott adás vételét 
a külső hőmérséklet és páratartalom meghatározásához.

• A külső érzékelő az elemek behelyezése után automatikusan elkezdi 
küldeni a főegységnek a hőmérsékletről és a páratartalomról szóló 
jelet. 

• Ha a külső hőmérséklet-érzékelőtől a főegységnek küldött jel vétele 
az elemek behelyezése utáni 3 percen belül sikertelen (az LCD 
kijelzőn „- - . –“ látható), nyomja 3 másodpercig a „SEARCH” (B6) 

Fagy vagy hó



HU - 7

gombot az adás kézi vételéhez. A nagyfrekvenciás jel „ ” ikonja 
villog az LCD kijelzőn

7.2 Hőmérséklet és páratartalom
(1)  Az elmúlt 24 óra maximális/minimális külső hőmérséklete és 

páratartalma
• A bekapcsolás után a készülék automatikusan megjeleníti 

a maximális és minimális külső hőmérséklet és páratartalom értékeit 
az elmúlt 24 órában. Az LCD kijelzőn „MAX“ és „MIN “ jelenik meg

(2)  Az elmentett maximális és minimális külső hőmérséklet és 
páratartalom a bekapcsolás/újraindítás óta.

• Nyomja meg a „MEM” (B9) gombot a bekapcsolás/újraindítás óta 
elmentett maximális és minimális külső hőmérséklet és páratartalom 
értékek megjelenítéséhez. Az LCD kijelzőn „ ” jelenik meg.

• A memóriában levő adatok megjelenítése közben tartsa 
3 másodpercig lenyomva a „MEM” gombot a maximális és minimális 
hőmérsékleti adatok törléséhez. 

• A memóriában levő adatok megjelenítése közben nyomja meg 
újra a „MEM” (B9) gombot az adott maximális és minimális külső 
hőmérsékleti és páratartalom adathoz tartozó dátum és idő 
megtekintéséhez. A memóriában levő adat és a megfelelő óra 
és dátum villogni fog. Nyomja meg a „MEM” gombot a következő 
adatok megjelenítésének kiválasztásához:

• A memóriában levő minimális hőmérséklethez tartozó óra és dátum, 
a memóriában levő maximális hőmérséklethez tartozó óra és dátum, 
a memóriában levő minimális páratartalomhoz tartozó óra és dátum, 
a memóriában levő maximális páratartalomhoz tartozó óra és dátum.

(3)  Celsius/Fahrenheit-fok
• Nyomja meg a „°C /°F“ (B4) gombot, hogy kiválassza, a belső/külső 

hőmérséklet megjelenítésére a Celsius vagy a Fahrenheit rendszert 
akarja használni. 

• Ha a hőmérséklet a mérési tartományon kívül esik, az LCD kijelzőn 
LL.L (a minimális hőmérséklet alatt) vagy HH.H (a maximális 
hőmérséklet felett) felirat jelenik meg.
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(4) Páratartalom
• A páratartalom mérési tartománya 20 ~ 99 %. Ha az aktuálisan mért 

páratartalom 20 % alá esik, az LCD kijelzőn  jelenik meg.
• A memóriában elmentett páratartalom értékek az utolsó 24 órára 

vonatkozóan, vagy a maximális és minimális érték. Ha az mentett 

páratartalom alacsonyabb 20 %-nál, az LCD kijelzőn  jelenik 
meg

(5) Külső hőmérsékletre vonatkozó fi gyelmeztető funkció
• Nyomja meg az „ALERT” (B8) gombot a külső hőmérsékletre 

vonatkozó fi gyelmeztető funkció be- vagy kikapcsolásához. 
• Nyomja meg az ALERT gombot a választáshoz:
   A külső hőmérséklet felső határértékére történő fi gyelmeztetés 

aktiválva - a külső hőmérsékleti adaton kívül egy „ “ ikon is 
megjelenik.

   A külső hőmérséklet felső és alsó határértékére történő 
fi gyelmeztetés aktiválva - a külső hőmérsékleti adaton kívül egy 
„ “ ikon is megjelenik.

   A külső hőmérséklet alsó határértékére történő fi gyelmeztetés 
aktiválva - a külső hőmérsékleti adaton kívül egy „ “ ikon is 
megjelenik.„“.

   A külső hőmérsékletre vonatkozó fi gyelmeztetés kikapcsolása 
után a fi gyelmeztető ikon eltűnik.

• Tartsa 3 másodpercig lenyomva az „ALERT” (B8) gombot 
a külső hőmérsékletre vonatkozó fi gyelmeztetés beállításainak 
megnyitásához. A hőmérséklet érték mellett villogni kezd a „ ” vagy 
„ ” ikon. Nyomja meg a „+” vagy a „-” gombot a beállított érték 
módosításához, és nyomja meg az „ALERT” (B8) gombot a beállítás 
jóváhagyásához. A beállítás a következő módon történik: Felső 
hőmérsékleti határérték, alsó hőmérsékleti határérték. 

• Ha a fi gyelmeztetés be van kapcsolva, az LCD kijelzőn villogni 
fog a „ ” vagy a „ ” ikon. A fi gyelmeztető hang kikapcsolásához 
nyomja meg bármelyik gombot, egyébként a fi gyelmeztető hang 
2 percig szól, majd automatikusan megszűnik.
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8. AZ IDŐ ÉS AZ ÉBRESZTŐÓRA BEÁLLÍTÁSA
8.1 Rádióvezérelt óra:
• A bekapcsolás után, és azt követően, hogy a főegység befejezi 

a külső érzékelő sugárzásának vételét, az óra automatikusan elkezdi 
a DCF-jel keresését. Az LCD kijelzőn villogni kezd a rádióvezérlés „

” ikonja.

A  ikon villog,
jelzi a DCF-jel 
folyamatban lévő 
vételét

A  ikon kigyullad,
jelzi a jel sikeres 
vételét

A  ikon kialszik,
Jelzi, hogy a jel 
vétele sikertelen

• Az óra minden nap (reggel) 3:00 órakor automatikusan megkeresi 
az időjelet, hogy megtartsa a pontos időt. Ha a vétel nem sikerül, 
a keresés abbamarad (a „ ” ikon eltűnik az LCD kijelzőről), és 
újraindul 4:00-kor, 5:00-kor és 6:00-kor.  

• Az órát kézzel is be lehet állítani az órajel vételére a „+” és „-” (B3 és 
B4) gombok 3 másodpercig tartó nyomva tartásával. Minden vétel kb. 
5 percig tart.  Ha a vétel nem sikerül, a keresés abbamarad. (a „ ” 
ikon eltűnik az LCD-kijelzőről) és a következő egész órában újraindul. 
Pl. a keresés 8:20-kor nem sikerült. A keresés 9:00-kor újraindul.

• A keresés leállításához tartsa lenyomva a „+” és „-” (B3 és B4) 
gombokat 3 másodpercig.

• A „ ” ikon akkor jelenik meg az LCD kijelzőn, ha nyári időszámítás 
van bekapcsolva.

8.2 Az idő kézi beállítása:
• Tartsa lenyomva 3 másodpercig a „MODE” (B10) gombot az óra/

naptár módba való váltáshoz.
• Nyomja meg a „+” (B3) vagy a „-” (B4) gombot az érték 

beállításához, és nyomja meg a „MODE” (B10) gombot az egyes 
beállítások jóváhagyásához.

 (A „+” (B+) vagy „-” (B4) gomb nyomva tartásával felgyorsíthatja ezt 
a folyamatot, és gyorsabban beállíthatja a kívánt értéket)

• A beállítás a következő módon történik: 12/24 óra, Időzóna, Óra, 
Perc, Másodperc, Év, Hónap, Nap, A hét napjai nevének nyelve. 
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• A hét napjai nevéhez az alábbi 8 nyelvből lehet választani: Német, 
Francia, Spanyol, Olasz, Holland, Dán, Orosz és Angol. 

• A nyelvek és a napok nevének rövidítése megtalálható az alábbi 
táblázatban.

Nyelv Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat
Német, GE SO MO DI MI DO FR SA
Angol, EN SU MO TU WE TH FR SA
Orosz, RU BC ПН BT CP ЧТ ПТ СБ
Dán, DA SO MA TI ON TO FR LO
Holland, NE ZO MA DI WO DO VR ZA
Olasz, IT DO LU MA ME GI VE SA
Spanyol, ES DO LU MA MI JU VI SA
Francia, FR DI LU MA ME JE VE SA

Megjegyzés:
(1) A másodpercek csak nullára állíthatók be.
(2) Az idő beállítása automatikusan befejeződik, ha 15 másodpercig 

nem történik beállítás.
(3) Az időzóna arra az országra használatos, ahol vehető a DCF-jel, de 

az időzóna eltér a német időtől. Ha az adott országban érvényes idő 
1 órával több, mint a német idő, állítsa be az időzónát +1-re. Az óra 
ekkor automatikusan 1 órával előre állítódik a vett időjelhez képest.

8.3 Napi ébresztés funkció:
• Nyomja meg a „MODE” (B10) gombot a következő adatok 

megjelenítésének kiválasztásához:

Idő    Idő és a hét napja    Ébresztési idő (az LCD-
kijelzőn „AL” jelenik meg)

• Az ébresztési idő megjelenítése közben tartsa 3 másodpercig 
lenyomva a „MODE” (B10) gombot az ébresztési idő beállításához. 
Nyomja meg a „+“ (B3) vagy „-“ (B4) gombot az ébresztési idő 
beállításához. A beállítást hagyja jóvá a „MODE“ (B10) gomb 
lenyomásával.

• Nyomja meg az „AL ON/OFF“ (B3) gombot az ébresztőóra be- vagy 
kikapcsolásához. Ha az ébresztőóra be van kapcsolva, az LCD-
kijelzőn „ ” jelenik meg.
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• Amikor az ébresztőóra csörög, nyomja meg a „SNOOZE / LIGHT“ 
(B1) gombot az ismételt ébresztés aktiválásához (az LCD-kijelzőn 
villog a „ “). Az ébresztőóra kb. 5 percre leáll, majd újra megszólal. 
Ezt az ismételt ébresztés funkciót maximum 7-szer lehet ismételni.

• Az ismételt ébresztés leállításához nyomja meg bármelyik gombot 
a „SNOOZE” kivételével. Ellenkező esetben az ébresztőóra 
kb. 2 percig szólni fog, majd automatikusan leáll.

9. A LEMERÜLT ELEMEK JELZÉSE
 A lemerült elemek „ ” ikonja akkor jelenik meg, ha a hőmérséklet-

érzékelő elemei lemerültek. Az elemeket ki kell cserélni.

10. HÁTTÉRVILÁGÍTÁS
• A Dimmer Hi/Lo (B2) kapcsoló csúsztatásával válasszon világos 

vagy sötét kijelzőt
• Nyomja meg a „SNOOZE/LIGHT“ (B1) gombot a háttérvilágítás 5 

másodpercig tartó bekapcsolásához.

11. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
• Ha a készülék nem működik megfelelően, egy pecek segítségével 

nyomja meg a reset (B5) gombot.
• Na tegye a készüléket zavarforrások / fémkeretek, pl. számítógép 

vagy TV-készülék közelébe.
• Az elemek kivétele esetén az órára vonatkozó adat elveszik.
• Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek, túl magas hő, hideg, 

magas páratartalom hatásának és ne tegye nedves környezetbe
• A külső érzékelőt nem szabad víz alatt beállítani és szerelni. 

Közvetlen napfénytől és esőtől védett helyen állítsa be 
• A készüléket soha ne tisztítsa súroló vagy maró hatású anyagok 

vagy készítmények segítségével. A súroló hatású tisztítószerek 
megkarcolhatják a műanyag alkatrészeket és az elektromos 
áramkörök korrózióját okozhatják
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• Ha bármilyen eltérés van a helyi meteorológiai állomás és ezen 
készülék időjárási előrejelzései között, a helyi meteorológiai állomás 
időjárás-előrejelzése előnyt élvez. A gyártó nem vállal felelősséget 
a készülék általi pontatlan időjárás-előrejelzés miatt keletkezett károkért

12. MŰSZAKI PARAMÉTEREK
DCF-jellel vezérelt óra
A napok neve (rövidítve) 8 nyelven
Napi ébresztőóra ismételt csengéssel
Időjárás-előrejelzés
Belső és külső hőmérséklet és páratartalom
Belső hőmérséklet tartománya: -10 °C – 50 °C +/1 °C
Külső hőmérséklet tartománya: -20 °C – 50 °C +/1,5 °C
Belső és külső páratartalom tartomány: 20 – 99 % RP +/- 7% RP
A 24-órás min. és max. hőmérséklet és páratartalom mentése
Asztalra vagy falra tehető
Egy vezeték nélküli érzékelő a csomag része
Átviteli frekvencia: 433 MHz
Az adás hatótávolsága: max. 30 m, zavarás nélküli szabad terepen

Tápellátás:
Meteorológiai állomás: 3 x 1,5V AA típusú elem (nem tartozék)
Hálózat: DC 4,5V / 150 mA (tartozék)
Érzékelő: 2 x 1,5V AAA típusú elem (nem tartozék)
Méretek:
Meteorológiai állomás: 121 x 28 x 195 mm, súly: 335 g
Érzékelő: 95 × 60 × 25 mm, súly: 65 g

A FAST ČR, a.s. kijelenti, hogy az SWS 280+ SWS 
TH280 termék megfelel a 1999/5/EK irányelv alapvető 
követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.  
A készülék az EU-ban szabadon üzemeltethető. 
A megfelelőségi nyilatkozat az útmutató része, vagy megtalálja 
a www.sencor.eu weboldalon.
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A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA 
VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ
A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt 
hulladékgyűjtő helyre helyezze el.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS 
KÉSZÜLÉKEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, 
hogy a használt elektromos és elektronikus berendezéseket 
nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. A megfelelő 
megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz a terméket adja 
le a kijelölt gyűjtőhelyeken. 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 hulladékfajta nem megfelelő megsemmisítése a nemzeti 
előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.
Vállalkozások számára a Európai Unió országaiban
Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván 
megsemmisíteni, erre vonatkozóan kérjen információkat 
a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés Európai Unió országain kívül
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.

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

© Copyright 2015, FAST ČR, a. s. Revision 07/2015
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HU  Jotallasi feltetelek

Az eszköz csomagolása nem tartalmazza a garanciakártyát. 

A fogyasztót a 151/2003. (IX.22.) kormányrendeletben meghatározott jogok illetik meg. A jótállási határidő a fogyasztási 

cikk fogyasztó részere történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az 

üzembe helyezés napjával kezdődik. Az üzembe helyezés napját a megbízott a jótállási jegyen igazolja. A fogyasztó 

szavatossági jogait a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet szerint érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. 

(Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy - Ptk. 685.§ d) 

pont). Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés 

megkötését bizonyítottnak kell tekinteni a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet 2.§ alapján. Mindezek érdekében kérjük 

tisztelt Vásárlónkat, hogy őrízzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási idő az Ön által vásárolt termékre 24 hónap. 

A fogyasztó a javítás iránti igényét a kereskedelmi egységnél vagy a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szervíznél 

közvetlenül is érvényesítheti. A fogyasztási cikk meghibásodása esetén a fogyasztó - választása szerint – a garanciális 

igényét a vásárlás helyén vagy a kijelölt szervizben érvényesítheti. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása 

miatt a  vásárlástól (üzembehelyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a  forgalmazó 

köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha:
 a  hiba nem rendeltetésszerű használat, szakszerűtlen (nem a  mellékelt használati útmutató szerinti) szállítás 

vagy tárolás, beüzemelés, iparszerű igénybevételnek, átalakításnak, a keszüléken kívül álló ok – vis majornak 

(pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) vagy a  fogyasztó hibájából bekövetkezett törés 

következménye;

 javításra nem jogosult személy által végzett beavatkozás nyomán;

 a fogyasztási cikk vagy a hozzátartozó jótállási jegy nem azonosítható, illetve a jótállási jegy a valóságnak nem 

megfelelő adatokat tartalmaz;

 továbbá nem terjed ki a jótállás a fogyasztó feladatát képező karbantartási elvégzésére, illetve azok elmulasztásából 

bekövetkező meghibásodások kijavítására. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

Magyarországi szakszerviz: 
FAST HUNGARY Kft., Depo, Pf. 102, 2046 Törökbálint, tel: 23/330-830, 831
További információk a www.sencor.hu <http://www.sencor.hu/> oldalon.


