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Fontos fi gyelmeztetés

GRATULÁLUNK ÖNNEK, HOGY MEGVÁSÁROLTA AZ OTTHONI HASZNÁLATRA 

VALÓ, FM RÁDIÓVAL ELLÁTOTT, HORDOZHATÓ BLUETOOTH HANGSZÓRÓT. 

JELLEMZŐI A FEJLETT KONSTRUKCIÓ, A MODERN KÜLSŐ, A KIVÉTELESEN 

GAZDAG HANG ÉS A LEGÚJABB TECHNOLÓGIA. MINDEZ EGYSZERŰ 

KEZELÉSSEL PÁROSUL.

1. Fontos fi gyelmeztetés

•  Olvassa el ezt az útmutatót. Kövesse az útmutatót, és tartsa be a benne szereplő 
utasításokat. 

•  Ügyeljen minden figyelmeztetésre.
•  Tartson be minden utasítást.
• Csak a gyártó által meghatározott kiegészítőket és tartozékokat használja.
• A készülékre tilos nyílt láng, pl. égő gyertya helyezése.
• A készüléket mérsékelt éghajlaton használja.
•  A gyártó vagy az eladó nem felel a készülék ezen útmutatóban található telepítési, 

kezelési, karbantartási vagy tisztítási utasítások be nem tartásából adódó 
bármilyen közvetlen vagy közvetett károkért.

•  Óvja a készüléket ütődéstől, leeséstől, rázkódástól, vibrálástól, nedvességtől és 
portól.

•  Mielőtt jóváhagyja, hogy gyerekek használják a készüléket, koruknak megfelelően 
fel kell világosítani őket a készülék helyes és biztonságos használatáról.

•  A készülék körül minden oldalon hagyjon elegendő teret a szükséges szellőzéshez. 
A működésnél keletkező hő így távozni tud. A készülék szellőzőnyílásainak 
letakarása esetén túlmelegedés és a készülék károsodásának veszélye áll fenn. 
Biztosítani kell, hogy a szellőzőnyílások ne legyenek letakarva pl. újsággal, 
terítővel, függönnyel stb. Tartsa be az útmutatóban szereplő telepítési utasításokat.

•  A készüléket ne telepítse közvetlen napfényen vagy hőforrás közelében, mint 
pl. fűtőtest, hőcserélő vagy más készülék (beleértve az erősítőket), amelyek hőt 
termelnek. A magas hőmérséklet jelentősen csökkenti a készülék elektronikus 
részeinek élettartamát. A készüléket ne használja és ne hagyja nyílt láng 
közelében. 
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Fontos fi gyelmeztetés

•  A készüléket nem szabad csöpögő vagy folyó víznek kitenni, és nem szabad 
rá folyadékkal töltött tárgyat, pl. vázát tenni. Óvja a készüléket nedvességtől, 
a ráfröccsenő vagy ráömlő folyadéktól, ne hagyja és ne használja a készüléket 
a helyiségen kívül. A készüléket ne használja a szabadban. Ezen utasítások be 
nem tartása esetén áramütés vagy tűzeset veszélye fenyeget.

• A készüléket ne használja víz közelében.
•  Óvja a készüléket ütődéstől, leeséstől, rázkódástól, vibrálástól, nedvességtől és 

portól. 
•  Rendszeresen ellenőrizze a készülék állapotát. Soha ne használjon sérült 

készüléket. 
•  A készülék speciális passzív sugárzókkal van felszerelve, amelyekkel a kisméretű 

készülék is gazdag és természetes hangzást nyújt, és a subwooferhez hasonlóan 

működnek. Ezeket ne takarja le, és ne akadályozza a működésüket. 

Szerviz és karbantartás

•  Áramütés és tűzeset elkerülése érdekében ne bontsa meg a készülékházat 
– a készülékházon belül nincsenek olyan részek, amelyeket a felhasználó 
javíthatna megfelelő felszerelés és képesítés nélkül. Ha a készülék javítására vagy 
beállítására van szükség, lépjen kapcsolatba a szakszervizzel.

•  Ha bármilyen szokatlan jelenséget tapasztal a készülék használata közben, mint 
pl. az égő szigetelés jellemző szaga vagy füst, a készüléket azonnal kapcsolja 
ki, húzza ki a hálózatból, és a következő használat előtt várja meg a szakszervizi 
dolgozó által végzett ellenőrzés eredményét.

•  Minden javítást hagyjon szakképzett szerelőre. Javítás szükséges, ha a készülék 
bármilyen módon sérült, pl. valamivel leöntötték, idegen tárgy került a belsejébe, 
eső vagy nedvesség érte, ill. ha a készülék nem a megszokott módon működik, 
vagy leesett.

•  A készüléket csak száraz szövettel tisztítsa. 
•  A tisztításhoz ne használjon benzint, hígítót vagy más oldószert, és ne használjon 

durva tisztítószert, drótszivacsot. 
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A készülék külseje

2. A készülék külseje
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Kijelző

  

Megjegyzés:
A készülék kijelzője egy rács mögött van, lehet, hogy néhány kisebb jel nehezen 
olvasható.

A készülék külseje
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Kezelés

3. Kezelés

3.1.  Kezelőgombok

 gomb: Zene üzemmódban rövid gombnyomással bekapcsolhatja a zenelejátszást, 
vagy szünet üzemmódba állíthatja a készüléket. FM rádió üzemmódban hosszú 
gombnyomással elindíthatja az automatikus állomáskeresést, rövid gombnyomással 
növekvő sorrendben válthat a korábban beállított állomások között. Hands-free 
üzemmódban rövid gombnyomással felveheti / leteheti a telefont. 

MODE gomb: rövid megnyomásával átkapcsolhat az elérhető üzemmódok között. Ha 
nincs csatlakoztatva adathordozó, csak az FM rádió és a Bluetooth bemenet között, 
vonalas csatlakozó vagy USB/SD adathordozó behelyezése esetén átkapcsolhat a foglalt/
aktivált bemenetre is (ha van rajta lejátszható tartalom, zene, stb.).

 gomb: a gomb rövid megnyomásával átléphet az előző számra, hosszú 
megnyomásával gyorsan mozoghat hátrafelé az éppen lejátszott számon belül.

 gomb: rövid megnyomásával átléphet a következő számra, hosszú megnyomásával 
gyorsan mozoghat előre az éppen lejátszott számon belül.

Vol– gomb: a hangerő csökkentése, rövid megnyomásával 1 fokozattal, hosszú 
megnyomásával folyamatosan csökken.

Vol+ gomb: a hangerő növelése, rövid megnyomásával 1 fokozattal, hosszú 
megnyomásával folyamatosan növekszik.

ON/OFF csúsztatható kapcsoló – a készülék be-/kikapcsolása, a hátoldalon található.

3.2. Tápellátás és töltés

A készülék beépített akkumulátorból kapja a tápellátást, amelyet a készülék hátoldalán 
lévő MicroUSB (USB DC) csatlakozón keresztül kell feltölteni. A feltöltéshez használhatja 
a számítógépet vagy szinte bármilyen USB töltőt, pl. a telefonét. Az akkumulátor teljes 
kapacitásának feltöltése legalább 4-5 órát vesz igénybe. A töltés alatt a töltőcsatlakozó 
alatti kontroll-lámpa pirosan világít, és amikor akkumulátor fel van töltve, zöldre vált. 
A töltést végre lehet hajtani kikapcsolt állapotban (a kapcsoló OFF), és bekapcsolt 
állapotban (a kapcsoló ON) is; utóbbi esetben a töltés tovább tarthat. A feltöltés befejezése 
után húzza ki a töltőkábelt a készülékből.
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Kezelés

A feltöltött akkumulátor átlagos hangerő mellett néhány órára elegendő. A nagy hangerő 
gyorsabban elhasználja az akkumulátor energiáját, javasoljuk, hogy átlagos hangerővel 
hallgassa.

   AZ AKKUMULÁTORRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉS: 
Az akkumulátor maximális élettartamának elérése érdekében érdemes 
a töltést csak akkor megkezdeni, ha megjelenik az alacsony akkumulátor-
töltöttség jelzése (hang, LOW POWER), a lejátszás megszakad. A tartón 
levő kontroll-lámpák tovább világítanak. A töltést hagyja egészen a teljes 
feltöltésig (zöld kontroll-lámpa). Ha az akkumulátor működési ideje már 
nagyon rövid, az akkumulátor élettartama a végéhez közeledik, cseréltesse ki 
szakszervizben.

Javaslat: 
Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, javasoljuk, hogy az akkumulátort 
két-háromhavonta teljesen töltse fel. Nem javasoljuk, hogy a készüléket üres 
akkumulátorral tárolja, ennek következtében az akkumulátor visszafordíthatatlan kárt 
szenvedhet (kapacitásvesztés), vagy az akkumulátor teljesen működésképtelenné válik.

3.3. A készülék bekapcsolása

Állítsa a kapcsolót (a hátoldalon) ON állásba, a készülék ellenőrzi, eléggé fel van-e 
töltve a bekapcsoláshoz, és a kijelzőn röviden megjelenik a „HI” felirat. Ha csak a tartón 
lévő kontroll-lámpák gyulladnak ki, vagy még azok sem, először töltse fel a készülék 
akkumulátorát. A készülék a bekapcsolás után a legutóbb használt bemenetre kapcsol.

3.4.  Üzemmódok

3.4.1.  FM rádió
A rádió lejátssza az elérhető FM állomást, annak frekvenciája megjelenik a kijelzőn. 
A készüléknek beépített FM antennája van, ami elég az erős és zavarásmentes állomások 
kényelmes vételére. Ha a vétel gyenge vagy zajos, először próbálja meg a készülék 
helyzetét módosítani, vagy fordítsa el. Ha továbbra is gyenge az állomás, keressen másik 
csatornát, amelyiknek erősebb a jele. Alkalmanként zavarást okozhatnak a környezetében 
levő elektromos erőgépek vagy elektronikus berendezések. Ebben az esetben a jó vétel 
érdekében menjen távolabb a zavarforrástól. A gyenge állomások vételének javítása 
érdekében külső antennaként használhat kábelt a LINE IN bemenetben, ennek bedugása 
után automatikusan a LINE bemenet választódik ki, majd a MODE gomb ismételt 
megnyomásával lépjen ismét FM üzemmódba.
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1.  A  gomb hosszú megnyomásával elkezdheti az állomások automatikus 
keresését, és memóriába történő mentésüket.

2.  A  gomb rövid megnyomásával növekvő sorrendben válthat a korábban 
a készülék memóriájába elmentett állomások között. Röviden megjelenik 
a programhely száma, majd folyamatosan az állomás frekvenciája látszik.

3.  A  vagy  rövid megnyomásával a vételi frekvenciát kézzel módosíthatja 0,1 
MHz-es lépésekben az adott irányba (fel/le) a kívánt állomás kézi kiválasztásához, 
a gomb hosszú megnyomásával megkezdheti a félautomata állomáskeresést 
a legalacsonyabbtól a legmagasabb frekvencia felé. 

4.  A  vagy  hosszú megnyomásával elkezdheti átvizsgálni a sávot, hogy az adott 
irányban (fel/le) van-e rajta állomásjel. Elég erős jel megtalálását követően a keresés 
megáll, és a csatorna lejátszása megkezdődik. Ha a memóriába korábban már 
elmentett csatornát talál, röviden megjelenik a helye a memóriában. 

      

3.4.2.  Bluetooth (BT) 
A készülék zene és telefonhívások átvitelére szolgáló vezeték nélküli Bluetooth felülettel 
van ellátva. Noha nyugodt, zavartalan környezetben a hatótávolság akár néhány tíz méter 
is lehet, a Bluetooth készülékek között ne tartson néhány méternél nagyobb távolságot, 
így elkerülheti a vezeték nélküli átvitel zavara miatti kieséseket.

1.   Röviden nyomja meg a MODE gombot, és képjen be a Bluetooth üzemmódba. 
A kijelzőn megjelenik a „BLUE” felirat, és egy hangjelzést hall. Ezután keresse meg 
a Bluetooth készüléket.

  
2.   Kapcsolja be Bluetooth készülékét (a BT forrást, pl. mobiltelefon/táblagép/számítógép), 

keresse ki benne a környező készüléket, és miután megtalálta, párosítsa a „DY25L”-
lel. Sikeres csatlakozás esetén meghallja a csatlakozásra utaló hangjelzést. 
A továbbiakban a készüléket kétféle vezeték nélküli üzemmódban használhatja:

 a)  Multimédiás hangszóró
   A készülék hallhatóvá teszi a BT forráson lejátszott zenét. Állítsa be a megfelelő 

hangerőt mind a készüléken, mind a BT forráson. Amennyiben ezt a BT forrás 
támogatja, erről a készülékről is vezérelheti, különösen a szüneteltetést és 
a lejátszás folytatását (  gomb) és a számok közötti ugrást (  és  gomb). 
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 b)  Handsfree Bluetooth üzemmód (telefon)
   A csatlakoztatott telefon a beállításának megfelelően megszólal ezen a készüléken 

is, és a kijelzőn megjelenik a „C IN” (Call Incoming) felirat. A hívást fogadhatja a 
 gomb megnyomásával (a kijelzőn „C HF“ felirat), a kijelző környékéhez 

közel beszéljen. A beszélgetést a  gomb rövid megnyomásával fejezheti be. 

3.4.3.  MP3 üzemmód 
Dugja be a MicroSD kártyát (az SD-kártya nyílásba) vagy a pendrive-ot (az USB HOST 
portba) bármelyik üzemmódban, a készülék érzékeli a csatlakozást, és átvizsgálja 
lejátszható MP3/WMA számok után. Ha talál ilyet, kiválasztja az adott bemenetet, és 
elkezdi őket lejátszani. Nyomja meg a gombot a hangerő módosításához, vagy válassza ki 
a kívánt számot. 

1.   A  gomb rövid megnyomásával megállíthatja (a kijelzőn „PAUSE“ felirat) vagy 
újraindíthatja a lejátszást (a kijelzőn megjelenik a számból lejátszott időtartam).

2．  A  vagy  gomb rövid megnyomásával átugorhat az előző vagy következő 
számra, a kijelzőn felvillan a sorszáma.

3．  A  vagy  gomb hosszú megnyomásával gyorsan haladhat a lejátszott számban, 
a kijelző megjeleníti a szám idejét.

   Figyelmeztetés: 
Tekintettel a piacon elérhető készülékek változatosságára nem garantálható, 
hogy minden média kompatibilis és lejátszható. A csatlakoztatni kívánt 
memóriákat először próbálja ki, esetleg formázza FAT32 fájlrendszerre. 
A védett médiákat, állományokat vagy tartalmakat nem feltétlenül lehet 
lejátszani. Kipróbált és nem védett médiát és tartalmat játsszon le.

   Figyelmeztetés: 
A SD kártyát óvatosan tegye be, érintkezőkkel felfelé és készülék irányába. 
Enyhén nyomja a kártyát, míg nem érzi a kártyazár gyenge kattanását. 
A kártya kissé kilóg. Kivételkor gyakoroljon enyhe nyomást a kártya kilógó 
részére, a zár kienged, és a kártyakidobó rugó kilöki a kártyát a nyílásból.

Megjegyzés:
A pendrive-nál nagyobb energiaigényű médiát csak akkor csatlakoztasson, ha önálló 
tápellátással rendelkezik. 32 GB-nál nagyobb SD kártyát is csatlakoztathat, pl. 64 GB-
osat, használat előtt formázza FAT32 fájlrendszerre, és próbálja ki, kompatibilis-e ezzel 
a készülékkel, és a készülék felismeri-e. Ha a készülék nem olvassa be a memóriát, 
noha tartalmaz lejátszható tartalmat, használjon másik vagy másfajta memóriát/
médiát.
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Ha nincs MicroSD kártya vagy USB-tároló, a bemenetek közötti kapcsolgatás közben 
a kijelzőn megjelenik a „NO d” felirat, és a készülék továbblép egy másik, elérhető 
bemenetre.

3.4.4. AUX LINE-IN bemenet 
1.   Az audio kábel egyik végét csatlakoztassa a készülék oldalán lévő „AUX” 

bemenethez, a másik végét csatlakoztassa az MP3 lejátszóhoz, számítógéphez vagy 
más audiókészülékhez. A készülék átkapcsol az AUX-forrásra, és a kijelzőn megjelenik 
a „LINE” felirat.

2.   A hangerőgombokkal állítsa be a megfelelő hangerőt.
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4. Műszaki adatok

BEMENETEK
FM RÁDIÓ, BLUETOOTH, USB, SD, 
AUX/LINE

Kijelző 4-karakteres multifunkciós LED-es kijelző

FM rádió PLL digitális tuner

AUX 3,5 mm sztereó jack (mini)

SD-nyílás mikro SD, max. 32 GB

Bluetooth v 2.0

Beépített akkumulátor 2000 mAh Li-Ion

Az erősítő teljesítménye 2×5 W (THD 10 %)

Tápellátás külső, USB, 5 V, min 500 mA

Üzemi hőmérséklet 0 – 40 °C, nem kondenzálódó nedvesség

Méretek (szélesség x magasság x mélység) 241 × 138 × 72 mm

Súly 0,9 kg

   Figyelmeztetés: 
A külső kialakítást, működést és specifikációt illető minden jog fenntartva.
A kivitel és a műszaki adatok változtatásának joga előzetes bejelentés nélkül 
fenntartva.

A CE jelzés az egységen, a felhasználói kézikönyvben és a csomagoláson azt jelzi, hogy 
az egység teljesíti az R&TTE, 1995/5/EC irányelv, 73/23/EEC alacsony feszültségre 
vonatkozó biztonsági előírások irányelv alapvető követelményeit. A megfelelőségi 
nyilatkozat a www.sencor.cz oldalon található. 

Műszaki adatok
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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.

Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

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

A cseh nyelvű az eredeti változat. 
A gyártó címe: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01



HU  Jótállási jegy

A termék gyártója: FAST ČR, a.s. (Černokostelecká1621, 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 történő 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 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 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 - 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 kötelezettségének 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 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 megfizetni, 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 számított 2 hónapon 
belül köteles a hibát közölni. A bejelentés kapcsán kérjük vegye figyelembe, hogy a jótállási igény kizárólag a jótállási 
határidőben érvényesíthető! Ugyanakkor, ha a jótállásra kötelezett jótállási 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. 
A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe 
helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket értékesítő vállalkozás nem 
hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem 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, 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 kötelezettség 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 figyelmen 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 visszavezethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemszerű kopásnak tulajdonítható meghibásodás okozta.  
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait, így különösen 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 békéltető 
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 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






