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FUNKCIÓK ÉS VEZÉRLŐELEMEK
1. ON/OFF RADIO (Bekapcsolás/Kikapcsolás) / ALARM OFF 

(Ébresztés kikapcsolása)
2. << GOMB / TUNE - (Hangolás -) / YEAR/MONTH-DAY (Év/Hónap- 

Nap) / TEMPERATURE (Hőmérséklet) / C-F / BETWEEN DISPLAY 
CONTENTS ON-OFF (A kijelző tartalmának be-/kikapcsolása) / SKIP 
BACK (Ugrás hátrafelé)

3. >> / TUNE + (Hangolás +) / SKIP FORWARD (Ugrás előre) / NAP 
(Szundítás) / DST (Nyári időszámítás)

4. SNOOZE (Ismételt ébresztés) / SLEEP (Automatikus kikapcsolás) / 
DIMMER (A kijelző fényereje) / POWER SAVING (Energiatakarékos 
mód)

5. TIME SET (Az idő beállítása) / MEMORY (Memória) / MEMORY+ 
(Memória +) 

6. ALARM 1 ON - OFF SET (1. ébresztőóra - Bekapcsolás/Kikapcsolás, 
Beállítás) / VOLUME DOWN (Hangerő -)

7. ALARM 2 ON - OFF SET (2. ébresztőóra - Bekapcsolás/Kikapcsolás, 
Beállítás) / VOLUME UP (Hangerő +)

8. ALARM 1 (1. Ébresztőóra) KIJELZŐ
9. PM (Délután) KIJELZŐ
10. TIME (Idő) KIJELZŐ
11. ALARM 2 (2. Ébresztőóra) KIJELZŐ
12. HANGSZÓRÓ
13. FM ANTENNA
14. HŐÉRZÉKELŐ
15. ELEMTARTÓ REKESZ (A KÉSZÜLÉK ALSÓ RÉSZE)
16. TÁPKÁBEL
17. TÍPUSCÍMKE (A KÉSZÜLÉK ALSÓ RÉSZE)
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A LED-ES KIJELZŐ ÜZEMMÓDJAI
 

Idő kijelzése 1. ébresztőóra kijelzése

2. ébresztőóra kijelzése

PM kijelző

Hónap kijelzése Nap kijelzése Hőmérséklet kijelzése

ELSŐ LÉPÉSEK
• Válasszon a készülék elhelyezéséhez megfelelő helyet - száraz és 

egyenes felületet, ahol a készüléket könnyen kezelni tudja.
• A (tartalék) elem behelyezése

A TARTALÉK ELEM BEHELYEZÉSE/CSERÉJE
Ez a készülék tartalék elemrendszerrel van ellátva, amely annak 
érdekében, hogy egy áramkimaradás esetén megőrizze az idő, a naptár 
és a programhelyek beállításait, egy DC 3 V CR2032 típusú lítium elemet 
igényel (nem a csomag része). 
1. Csavarozza ki és vegye le az ELEMTARTÓ REKESZ FEDELÉT.
2. Tegyen be az elemtartó rekeszbe egy új CR2032 lítium elemet úgy, 

hogy a polaritás megfeleljen az ELEMTARTÓ REKESZ FEDELÉN levő 
jelzésnek. Csak a meghatározott méretű és típusú elemet használjon. 

3. Tegye vissza az ELEMTARTÓ REKESZ FEDELÉT a helyére és húzza 
meg a csavart.
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Megjegyzés: 
A készülék elem behelyezése nélkül is működik, azonban áramkimaradás 
esetén elveszíti az idő, a naptár és a programhelyek beállításait, és azokat 
újra be kell állítani.

FONTOS:
Ügyeljen rá, hogy megfelelően helyezze be az elemet. A nem megfelelő 
polaritás miatt a készülék meghibásodhat, és a garancia elvesztését 
eredményezi. A legjobb teljesítmény és a maximális élettartam elérése 
érdekében javasoljuk, hogy jó minőségű alkáli elemeket használjon.

A HÁLÓZATI TÁPELLÁTÁS 
CSATLAKOZTATÁSA

A hálózati tápkábelt csatlakoztassa háztartási váltakozó feszültségű 
aljzathoz.

A DÁTUM ÉS AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA
1. Készenléti üzemmódban nyomja meg és kb. 2 másodpercig 

tartsa lenyomva a Time set (5) gombot a dátum/idő beállításának 
megnyitásához.

2. A LED-es KIJELZŐN legfeljebb 30 másodpercig villogni fog 
a beállítandó év jelzése.

3. Mialatt a kijelző villog, a készüléken lévő (2), (3) gomb ismételt 
megnyomásával állítsa be a kívánt évet. Ha a készüléken lévő (2), 
(3) gombot nyomva tartja, az előre- vagy hátraléptetés gyorsabb lesz. 
Koppintson az (5) gombra a jóváhagyáshoz.

4. A #2 és #3 lépés megismétlésével ugyanígy beállíthatja a hónapot, 
napot, időformátumot, az aktuális órák és végül az aktuális percek 
számát.

Megjegyzések:
A dátum/idő beállítása üzemmódban az alábbi sorrendben változik 
a kijelzés:

Year (Év) → Month (Hónap) → Date (Nap) → 12/24 Hour (12/24 órás 
formátum) → Real Time Hour (valós idő - óra) → Real Time Min 
(valós idő - perc) → Normal Time (Normál idő)
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Az év ellenőrzéséhez az aktuális idő megjelenítése közben koppintson 
egyszer a (2) gombra a készüléken. A LED-es KIJELZŐ 5 másodpercre 
átvált az év megjelenítésére, majd automatikusan ismét az aktuális időt 
mutatja.
A dátum ellenőrzéséhez az aktuális idő megjelenítése közben koppintson 
kétszer a (2) gombra a készüléken. A LED-es KIJELZŐ 5 másodpercre 
átvált a dátum megjelenítésére, majd automatikusan ismét az aktuális időt 
mutatja.

Figyeljen rá, hogy az óra úgy legyen beállítva, hogy a PM (délután) jelzés 
a délutáni/éjszakai órákban helyesen jelenjen meg.

A KÉSZÜLÉK BE-/KIKAPCSOLÁSA
A készülék be- vagy kikapcsolásához nyomja meg az On/Off (1) gombot 
a készüléken.

A HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA
Nyomja meg a (6) és (7) gombot a készüléken a kívánt hangerő 
beállításához. A hangerő értéke megjelenik a LED-es KIJELZŐN.

A KIJELZŐ FÉNYEREJÉNEK KEZELÉSE
Ha a rádió ki van kapcsolva, a DIMMER (4) gomb megnyomásával magasra 
vagy alacsonyra állíthatja a LED-es KIJELZŐ fényerejét. 
1. Az alapbeállítás az óra megjelenítése alacsony fényerővel.
2. Az óra magasabb fényerővel történő megjelenítése nagyobb energiát 

vesz igénybe.

A HŐMÉRSÉKLET MEGJELENÍTÉSÉNEK 
ÁTVÁLTÁSA °C (CELSIUS-FOK) ÉS °F 

(FAHRENHEIT-FOK) KÖZÖTT
1. Kapcsolja a készüléket készenléti üzemmódba a készüléken lévő (1) 

gombbal.
2. Nyomja meg a készüléken lévő (2) gombot a hőmérséklet 

megjelenítéséhez.
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3. A hőmérséklet megjelenítése közben nyomja meg és kb. 3 másodpercig 
tartsa lenyomva a készüléken lévő (2) gombot a °C és °F közti 
váltáshoz.

A RÁDIÓ HANGOLÁSA
1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a készüléken az On/Off (1) 

gombot a készülék bekapcsolásához.
2. A LED-es KIJELZŐN kb. 5 másodpercre megjelenik a rádiófrekvencia, 

majd visszatér a normál időmegjelenítés.

A RÁDIÓÁLLOMÁSOK AUTOMATIKUS KERESÉSE
Az erős jelet kibocsátó rádióállomások automatikus megkereséséhez 
nyomja meg a (2) és (3) gombot a készüléken, míg a kijelzőn nem 
kezdenek módosulni az adatok. Engedje el a gombot. A tuner megáll az 
első talált állomáson, ami elég erős jelet bocsát ki.

A RÁDIÓÁLLOMÁSOK KÉZI KERESÉSE 
1. Koppintson ismételten a (2) és (3) gombra a készüléken a kívánt 

rádióállomás kiválasztásához. 
2. Koppintson a (6) és (7) gombra a készüléken a kívánt hangerő 

beállításához. A hangerő értéke megjelenik a LED-es KIJELZŐN.

Megjegyzések:
• A gyengébb csatornák kereséséhez, amelyeket az automatikus keresés 

átugrott, használja a kézi hangolást.
• Ha az automatikus hangolás nem a pontos frekvencián áll meg, például 

a 88,9 MHz-en a 88,8 MHz helyett, használja a kézi módszert a kívánt 
csatorna pontos frekvenciájának „fi nomhangolására”.

ÖTLETEK A VÉTEL JAVÍTÁSÁRA
Az FM tuner minél jobb vétele érdekében tekerje le és maximálisan húzza 
szét az FM KÜLSŐ DRÓTANTENNÁT.

A RÁDIÓÁLLOMÁSOK PORGRAMHELYÉNEK 
BEÁLLÍTÁSA/KIVÁLASZTÁSA

1. Nyomja meg a (2) és (3) gombot a készüléken a kívánt rádióállomás 
kiválasztásához.
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2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a készüléken az (5) gombot - a LED-
es KIJELZŐN villogni kezd a következő elérhető programhely száma. 
(Megjegyzés: Az első programhely esetén a „P01” felirat villog.)

3. Nyomja meg a (2) és (3) gombot a készüléken a kívánt programhely 
számának módosításához P01 és P10 között.

4. Ismételje meg az 1-3 lépést a további, legfeljebb 10 állomás 
behangolásához az FM sávon.

5. A programhelyekre mentett csatornák közül úgy választhat, hogy 
a készüléken az (5) gomb többszöri megnyomásával kiválasztja 
a kívánt programhely/rádióállomás számát.

AZ ÉBRESZTŐÓRÁK BEÁLLÍTÁSA 
(AL1 ÉS AL2)

Az ébresztéshez hangjelzés (sípolás) vagy FM rádió közül választhat. 
Az ébresztőóra beállítása a következő módon történik:

AZ 1. SZ. ÉBRESZTŐÓRA BEÁLLÍTÁSA (SÍPOLÁS)
Normal Time (normál idő) → AL 1 Hour (1. ébresztőóra - óra) → AL 1 Min 
(1. ébresztőóra - perc) → AL 1 weekday Alarm (1. ébresztőóra - ébresztés 
munkanapon) → AL 1 beeper (1. ébresztőóra - sípolás) → Normal Time 
(normál idő).

AZ 1. SZ. ÉBRESZTŐÓRA BEÁLLÍTÁSA (RÁDIÓ)
Normal Time (normál idő) → AL 1 Hour (1. ébresztőóra - óra) → AL 1 Minute 
(1. ébresztőóra - perc) → AL 1 weekday (1. ébresztőóra - munkanap) 
→ AL 1 beeper (1. ébresztőóra - sípolás) → AL 1 radio (1. ébresztőóra - 
rádió) → AL 1 fi nal radio volume (1. ébresztőóra - rádió végső hangerő) 
→ Normal Time (normál idő).

AZ 2. SZ. ÉBRESZTŐÓRA BEÁLLÍTÁSA (SÍPOLÁS)
Normal Time (normál idő) → AL 2 Hour (2. ébresztőóra - óra) → AL 2 Min 
(2. ébresztőóra - perc) → AL 2 weekday Alarm (2. ébresztőóra - ébresztés 
munkanapon) → AL 2 beeper (2. ébresztőóra - sípolás) → Normal Time 
(normál idő).

AZ 2. SZ. ÉBRESZTŐÓRA BEÁLLÍTÁSA (RÁDIÓ)
Normal Time (normál idő) → AL 2 Hour (2. ébresztőóra - óra) → AL 2 Minute 
(2. ébresztőóra - perc) → AL 2 weekday (2. ébresztőóra - munkanap) 
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→ AL 2 beeper (2. ébresztőóra - sípolás) → AL 2 radio (2. ébresztőóra - 
rádió) → AL 2 fi nal radio volume (2. ébresztőóra - rádió végső hangerő) 
→ Normal Time (normál idő).

1. Készenléti üzemmódban koppintson az AL1 (vagy AL 2) gombra az 
előre beállított ébresztési idő megjelenítéséhez.

2. Nyomja meg újra és kb. 2 másodpercig tartsa lenyomva az AL1 
(vagy AL2) gombot, amíg a LED-es KIJELZŐN villogni nem kezd az 
HOUR (Óra) indikátor. Nyomja meg a (2) vagy (3) gombot a kívánt óra 
beállításához.

3. Koppintson újra az AL1 (vagy AL2) gombra, és lépjen át a Minute (Perc) 
indikátorra. Nyomja meg a (2) vagy (3) gombot a percek számának 
beállításához.

4. Koppintson újra az AL1 (vagy AL2) gombra, és lépjen át a Weekday 
(Munkanap) indikátorra. Nyomja meg a (2) vagy (3) gombot az alábbiak 
egyikének kiválasztásához:

1-5: Hétfőtől péntekig 
1-7: Egész héten 
6-7: Szombat és vasárnap 
1-1: A hét egy napján (ezután választani kell: 1 - hétfő, 2 - kedd, stb.)

5. Koppintson újra az AL1 (vagy AL2) gombra az ébresztési mód 
kiválasztásához a Beeper (Sípolás) vagy Radio (Rádió) opciók közül.

Megjegyzések:
• Ha ébresztési módként a rádiót választja, először rádió üzemmódban ki 

kell választania a kívánt állomást.
• A Radio (Rádió) ébresztési mód kiválasztása után ki kell választani az 

FM rádiót, és az előre beállított hangerőt az ébresztéshez (a maximális 
szint 15). Amikor az előre beállított ébresztési időben a rádió bekapcsol, 
először halk, majd fokozatosan éri el az előre beállított hangerőt. 
Megjegyzés: a hangerőt ébresztés közben nem lehet a rádión 
módosítani. Ha módosítani akarja a hangerőt, először ki kell kapcsolnia 
a rádiót, majd újra bekapcsolni a POWER ON/STANDBY gombbal. 
Az ébresztés ekkor azonnal megáll.

6. Nyomja meg az AL1 (vagy AL2) gombot a beállítás befejezéséhez és 
a normál időmegjelenítéshez való visszatéréshez.
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7. Ha a következő napokra le akarja tiltani az ALARM 1 (vagy 2) 
ébresztőórát, nyomja meg és tartsa kb. 2 másodpercig lenyomva az 
AL1 (vagy AL2) gombot - a megfelelő AL1 (vagy AL2) KIJELZŐ kialszik. 

8. Ha a következő napokra újra aktiválni akarja az ALARM 1 (vagy 2) 
ébresztőórát, nyomja meg és tartsa kb. 2 másodpercig lenyomva 
az AL1 (vagy AL2) gombot - a megfelelő AL1 (vagy AL2) KIJELZŐ 
világítani kezd és az ébresztőóra másnap a beállított időben bekapcsol.

AZ ÉBRESZTŐ KIKAPCSOLÁSA
Ha elérkezett az ébresztőórán beállított időpont, a LED-es KIJELZŐN 
villogni kezd az AL1 (vagy AL2) jelző és a sípolás vagy a rádió 30 percig 
szól, ha nem állítja le a SNOOZE gomb megnyomásával. Az ébresztőóra 
azonnali leállításához koppintson a megfelelő AL1 (vagy AL2), vagy 
a POWER ON/OFF gombra. Az ébresztőóra másnap ugyanabban az 
időben, vagy a beállításokban megadott időben újra megszólal. 

ISMÉTELT ÉBRESZTÉS FUNKCIÓ 
Ha megszólal az ébresztőóra hangja, nyomja meg a SNOOZE gombot 
a leállításához és az ismételt ébresztés funkció aktiválásához. Az 
ébresztőóra ideiglenesen elnémul, és 9 perc múlva szólal meg újra, de az 
AL1 (vagy AL2) kijelző folyamatosan villogni fog.

Megjegyzések:
• Az ismételt ébresztés kézzel korlátlanul ismételhető.
• Az ismételt ébresztés befejezés előtti kikapcsolásához koppintson 

a megfelelő AL1 (vagy AL2) gombra, vagy az ON –OFF / ALARM OFF 
gombra. Az AL1 (vagy AL2) kijelző abbahagyja a villogást.

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS 
Az automatikus kikapcsolás időzítője lehetővé teszi a készülék 
kikapcsolását a beállított idő elteltével.
1. Rádióhallgatás közben koppintson a SLEEP gombra - a LED-es 

KIJELZŐN megjelenik az automatikus kikapcsolás ideje „90“ (perc).
2. A SLEEP gomb ismételt koppintásával válassza ki az automatikus 

kikapcsolás idejét: 90, 60, 30 vagy 15 perc. A kiválasztás után 
várjon kb. 10 másodpercig a választás jóváhagyásához; a készülék 
a kiválaszott ideig működni fog, majd automatikusan kikapcsol.
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3. Az automatikus kikapcsolás időzítőjének kikapcsolásához koppintson 
ismételten a SLEEP gombra, hogy a LED-es KIJELZŐN aktuális idő 
jelenjen meg, amely az utolsó lehetséges ismételt ébresztési idő 
(15 perc) mögött található.

 Ezt a funkciót az (1) gombbal lehet kikapcsolni.
4. Ha a készüléket az automatikus kikapcsolási idő előtt szeretné 

kikapcsolni, nyomja meg bármikor az On/Off gombot.                                      

Megjegyzés:
A készüléken nincs az automatikus kikapcsolást mutató kijelző. Ha 
ellenőrizni akarja a kikapcsolásig hátralevő időt, koppintson egyszer 
a SLEEP gombra.

ÉBRESZTŐÓRA SZUNDÍTÁSHOZ
Az ébresztőórarövid „szundításhoz” is használható. Ez a funkció csak 
készenléti üzemmódban működik.
• Nyomja meg a (3) gombot a készüléken az idő kiválasztásához, aminek 

az elteltével a készülék sípolni kezd. 90 és 10 perc között választhat 
10-perces lépésekben, vagy választhatja az OFF (kikapcsolva) 
lehetőséget.

• A kiválasztott idő elteltével egyre gyorsuló sípolás hallatszik. A sípolás 
kikapcsolásához nyomja meg a készüléken az (1) gombot.

NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁS ÜZEMMÓD (DST) 
Ha az Ön országában használatos a nyári időszámítás (DST), ezzel 
a funkcióval egyszerűen beállíthatja a helyes időt.
1. Készenléti üzemmódban nyomja meg és 2 másodpercig tartsa 

lenyomva a DST (3) gombot a készüléken, és a megjelenített idő egy 
órával módosul.

2. A DST üzemmódból való kilépéshez ismételje meg a fenti eljárást.
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AZ IDŐ, A HŐMÉRSÉKLET ÉS A HÓNAP-NAP 
VÁLTAKOZÓ MEGJELENÍTÉSE

1. Ha a rádió ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa kb. 3 másodpercig 
lenyomva a (2) gombot a készüléken, amíg a LED-es KIJELZŐN az 
„ON” (Bekapcsolva) felirat nem jelenik meg.

2. A KIJELZŐN az alábbi módon váltakozva fog megjelenni az aktuális 
idő (10 másodperc), a hónap-nap (5 másodperc) és a hőmérséklet (5 
másodperc):

     
Idő 

kijelzése
Hónap 

kijelzése
Nap 
kijelzése

Hőmérséklet 
kijelzése

Megjelenik 10 mp-re Megjelenik 5 mp-re Megjelenik 5 mp-re

Ennek a funkciónak a megszüntetéséhez nyomja meg és tartsa kb. 
3 másodpercig lenyomva a (2) gombot a készüléken, amíg a LED-es 
KIJELZŐN az „OFF” (Kikapcsolva) felirat nem jelenik meg. A KIJELZŐ 
visszakapcsol a normál idő megjelenítésére.

Megjegyzés:
Elemcsere közben ne húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból. 
Ellenkező esetben nullázódik az aktuális idő és az ébresztőóra. 

RESETELÉS 
Ha a rendszer nem reagál vagy kiszámíthatatlanul működik, ennek 
oka elektrosztatikus kisülés (ESD) vagy áramütés lehet , ami a belső 
mikrovezérlőben automatikus kikapcsolást aktivált. Ilyen helyzetben 
egyszerűen húzza ki a tápkábelt, és vegye ki a tartalék elemeket, várjon 
legalább 3 percet, majd újra állítsa be a készüléket, mintha teljesen új 
lenne. 
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FIGYELEM
1. Ne tegyen a készülékre nyílt láng forrást, pl. égő gyertyát. 
2. A készüléket ne tegye zárt könyvszekrénybe vagy polcra, ahol nincs 

megfelelő szellőzés.
3. A hálózati csatlakozó a készüléknek az áramforrásról való 

lekapcsolására szolgál, ezért könnyen elérhetőnek kell lennie. 
4. Ne akadályozza a megfelelő szellőzést azzal, hogy a szellőzőnyílásokat 

újsággal, terítővel, függönnyel vagy egyéb tárggyal letakarja.
5. A készüléket ne tegye ki csöpögő vagy folyó víz hatásának, és ne 

helyezzen a készülékre semmilyen, folyadékot tartalmazó tárgyat, pl. vázát. 
6. Az FM sáv antennáját ne csatlakoztassa külső antennához. 
7. A készüléket nem szabad közvetlen napfénynek, túl magas vagy 

alacsony hőmérsékletnek, nedvességnek, rezgésnek kitenni és nem 
szabad poros környezetben elhelyezni.

8. A készülék burkolatának tisztítására ne használjon súroló hatású 
szereket, benzént, hígítót, vagy más oldószert. A készüléket enyhe, 
nem súroló hatású tisztítóoldattal és puha ronggyal tisztítsa. 

9. A készülék szellőző és más nyílásaiba soha ne kíséreljen meg bedugni 
vezetőket, gombostűt vagy más tárgyakat. 

10. Az elemeket nem szabad túl magas hőnek, pl. közvetlen 
napsugárzásnak, tűznek stb.kitenni.

11. Az elemek megsemmisítésekor ügyeljen a környezetvédelmi előírásokra.
12. A terméket ne dobja ki az élettartama végén a háztartási hulladékba; 

hanem adja le elektromos és elektronikus berendezéseket 
újrahasznosító gyűjtőtelepen. Újrahasznosításával lehetővé teszi 
néhány alkotóanyag újrahasználatát. Ezzel jelentősen hozzáájárul 
élőkörnyezete védelméhez. A vonatkozó gyűjtőhely címét a helyi 
hivataltól szerezheti be.

MŰSZAKI ADATOK 
Frekvencia átvitel: FM 87,5 – 108 MHz  
A hőérzékelő tartománya: 0 °C – +50 °C (32 °F – 122 °F)
Mentési elem:  1 x 3 V CR2032 lapos lítium elem 

(nem tartozék) 
Energiaforrás: AC (vált.) 230 V, 50 Hz  
Energiafogyasztás: 5W
Méretek: 161 × 72 × 64 mm
Tömeg: 390 g
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A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ 
MEGSEMMISÍTÉSI UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A csomagolóanyagokat hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS 
BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a jel a készüléken, annak tartozékain vagy csomagolásán 
azt jelöli, hogy a terméket nem szabad a többi háztartási 
hulladékkal azonos módon kezelni. Kérjük, hogy a terméket adja 
le elektromos és elektronikus berendezéseket újrahasznosító 
gyűjtőtelepen. Az Európai Unió egyes országaiban vagy más 
európai országokban a termékek az eladóhelyen azonos új termék 
vásárlásánál visszaválthatóak lehetnek. 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. További részletekért 
forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi hulladék-
megsemmisítő gyűjtőtelephez. Ezen típusú hulladék helytelen 
megsemmisítése bírság kiszabását vonhatja maga után.

Az Európai unióban működő vállalatok számára
Ha elektromos vagy elektronikus terméket akar megsemmisíteni, 
kérje ki az eladójától vagy beszállítójától a szükséges 
információkat.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban
Ha meg akarja semmisíteni ezt a terméket, a megfelelő 
megsemmisítésre vonatkozó információkért forduljon 
a minisztériumhoz vagy termék eladójához.

Ez a termék megfelel az EU valamennyi vonatkozó 
szabályozásának.

A szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes fi gyelmeztetés 
nélkül változtatások történhetnek és a változtatások joga fenntartva.
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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


