
RETRÓ RÁDIÓ

SRD 020
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HU



HU 1

HU

 2016/08 2016

Fontos biztonsági utasítások

A  KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A  HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT. ŐRIZZE MEG 
KÉSŐBBI SZÜKSÉG ESETÉRE. JEGYEZZE FEL A  TELEVÍZIÓ MODELL- ÉS GYÁRTÁSI SZÁMÁT. NÉZZE MEG A  CÍMKÉT 
A HÁTOLDALON, ÉS ADJA ÁT EZEKET AZ ADATOKAT AZ ELADÓJÁNAK ABBAN AZ ESETBEN, HA JAVÍTÁS SZÜKSÉGES.

1. Fontos biztonsági utasítások

A villám jel az egyenlő oldalú háromszögben arra 
figyelmezteti a felhasználót, hogy a készülékben veszélyes 
szigeteletlen feszültség van, ami olyan erős lehet, hogy az 

áramütést okozhat.

A felkiáltó jel az egyenlő oldalú háromszögben 
fontos használati és karbantartási (szerviz) 

utasításokra figyelmeztet a termékhez tartozó 
dokumentációban.

– A készülék áramtalanítása a hálózati csatlakozóval történik, ezért annak könnyen elérhetőnek kell lennie.
– A készüléket ne tegye ki csepegő vagy folyó víznek, és ne tegyen rá folyadékkal telt edényt (például vázát).
– Az áramtalanítás a készülék csatlakozójával történik, ezért annak könnyen elérhetőnek kell lennie.
– Mielőtt a készülék hátoldalán kihúzná a tápkábelt, előbb mindig húzza ki a tápkábel hálózati csatlakozóját az aljzatból.
– A készülékre tilos nyílt láng, pl. égő gyertya helyezése.

FIGYELEM:
Tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében óvja a készüléket az esőtől és a nedvességtől. Soha ne kísérelje meg 
kinyitni a készülék házát – belül veszélyesen magas feszültség van, minden javítást bízzon szakszervizre.

1. Olvassa el az utasításokat
 A készülék használata előtt olvassa el valamennyi biztonsági és használati utasítást. A biztonsági és használati 

utasításokat a későbbiekre is őrizze meg. Tartsa be a készüléken és a használati útmutatóban levő összes 
figyelmeztetést. A készülék használata során tartsa be valamennyi használati utasítást.

2. Tisztítás
 Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból. Ne használjon folyékony vagy permet formájú tisztítószereket. 

A tisztításhoz nedves rongyot használjon.

3. Tartozékok
 Csak a gyártó által meghatározott tartozékokat használjon, a javasoltaktól eltérő tartozék használata veszélyes 

helyzetet okozhat.

4. Víz és nedvesség
 Ne használja a készüléket víz közelében – pl. kád, mosdó, konyhai mosogató vagy szennyestartó közelében, nedves 

alagsorban, medence közelében stb.

5. Kiegészítések
 Ne helyezze a terméket instabil kocsira, állványra, konzolra vagy asztalra. A készülék leeshet, gyermeknek vagy 

felnőttnek súlyos sérülést okozhat, vagy komolyan megsérülhet. Csak a gyártó által ajánlott, vagy a termékkel együtt 
vásárolt kocsit, állványt vagy asztalt használjon a készülékkel. A készülék bármilyen rögzítéséhez követni kell a gyártó 
utasításait, és csak a gyártó által javasolt szerelési tartozékokat szabad használni.
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Fontos biztonsági utasítások

6. Szellőzés
 A készüléktesten kialakított rések és nyílások a készülék szellőzését, megbízható működését és túlmelegedés elleni 

védelmét szolgálják – ezeket nem szabad elzárni vagy lefedni. A nyílásokat soha nem szabad eltorlaszolni a készülék 
ágyra, kanapéra, szőnyegre vagy egyéb, hasonló felületre helyezésével. A készüléket ne helyezze olyan zárt helyekre, 
mint a könyvszekrény vagy a könyvespolc, ha nincs biztosítva a megfelelő szellőztetés, vagy nem tartották be a gyártó 
utasításait. A készülék szellőzőnyílásait nem szabad letakarni újsággal, terítővel, függönnyel vagy más hasonló 
tárggyal, mert ezek akadályozzák a megfelelő szellőzést.

7. Áramforrás
 Ezt a készüléket csak a típuscímkén feltüntetett áramforrásról szabad táplálni. Ha nem biztos otthona áramforrásának 

paramétereiben, forduljon a termék forgalmazójához vagy a helyi energiaszolgáltatóhoz. Elemről vagy más tápforrásról 
működő készülékek - ld. a használati útmutatót.

8. Földelés vagy polarizálás
 Ez a termék váltakozó áramhoz való polarizált csatlakozóval lehet ellátva (egy szélesebb csúccsal a többivel 

szemben). Ezt a csatlakozót csak egyféleképpen lehet bedugni az aljzatba. Ez egy biztonsági intézkedés. Amennyiben 
a csatlakozódugó nem illeszkedik teljesen az aljzatba, próbálja megfordítani a csatlakozót. Ha a dugó beillesztése 
így sem sikerül, forduljon villanyszerelőhöz és cseréltesse ki a hálózati aljzatot megfelelő típusúra. Ne akadályozza 
a polarizált csatlakozó biztonsági rendeltetését.

9. A tápkábel védelme
 A hálózati tápkábelt úgy kell vezetni, hogy ne lépjenek rá, és ne legyen rajta semmilyen tárgy – eközben különös 

figyelmet kell fordítani a kábelekre a csatlakozásoknál, aljzatoknál és ott, ahol a készülékből kilépnek.

10. Vihar és villámlás
 A fokozottabb védelem érdekében villámlással járó vihar esetén, vagy ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, 

húzza ki a tápkábelt az aljzatból. Ezzel megelőzi a készülék károsodását a légköri eletromosság vagy áramlökés esetén.

11. Túlterhelés
 Ne terhelje túl a hálózati aljzatokat, hosszabbító kábeleket vagy beépített csatlakozásokat, mivel az tüzet vagy 

áramütést okozhat.

12. Ha egy tárgy vagy folyadék kerül bele
 A készülék nyílásain soha se dugjon be semmilyen tárgyat, mert veszélyes feszültség alatt lévő pontokkal érintkezhet, 

vagy rövidre zárhatja valamelyik részt, és ezzel tüzet vagy áramütést okozhat. Soha ne öntsön folyadékot a készülékbe.

13. Javítást igénylő meghibásodás
 A következő esetekben húzza ki a tápkábelt, és forduljon szakszervizhez:
 a)  Ha a tápkábel vagy a csatlakozódugó sérült.
 b)  Ha a készülékre folyadék folyt, vagy tárgyak kerültek bele.
 c)  Ha a készüléket eső vagy víz érte.
 d)  Ha a készülék nem működik rendesen a használati útmutató szerint. Csak azokat az elemeket állítsa be, amelyek 

leírása megtalálható a használati útmutatóban, mivel más elemek nem megfelelő beállítása károsodást okozhat, 
és a készülék megfelelő működésének visszaállítására gyakran csak komoly, szakszervizben történő javítással van 
lehetőség.

 e)  Ha a készülék leesett, vagy bármi más módon sérült.
 f)  Ha a készülék viselkedése láthatóan megváltozott, azt jelenti, hogy javításra van szükség.

14. Magas hőmérséklet
 A készüléket tartsa távol hőforrásoktól, mint pl. fűtőtest, konvektor, tűzhely, vagy hasonló berendezések (beleértve az 

erősítőket is), amelyek hőt termelnek.
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A készülék leírása

2. A készülék leírása
Előlap

1.  Hangerőszabályozás
2.  Csatornakereső gomb AM sávban
3.  Csatornakereső gomb FM sávban
4.  Világítás gomb

5.  Csatornahangolás kezelése
6.  FM antenna
7.  Tápkábel

Hátlap
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Kezelés / Műszaki adatok

3. Kezelés

Csatlakoztatás a tápellátáshoz

Mielőtt bekapcsolja, bizonyosodjon meg róla, hogy a hálózatában lévő feszültség megegyezik-e a típuscímkén feltüntetett 
feszültséggel.
Saját biztonsága érdekében figyelmesen olvassa el a következő utasításokat, még mielőtt először csatlakoztatja a készüléket az 
elektromos hálózatba.
Ha a készüléket üzemeltetni akarja, csatlakoztassa a tápkábelt (7) a 230 V, 50 Hz feszültségű csatlakozóaljzatba, és 
a főkapcsoló / forgatható kapcsoló (1) elfordításával kapcsolja be.

A rádió kezelése

1.  A készülék bekapcsolásához (1) fordítsa el a hangerőgombot az óramutató járásának megfelelően.
2.  FM sávhoz húzza ki az antennát (6). Az optimális FM-vétel érdekében forgassa vízszintesen a rádiót, míg el nem éri 

a legjobb vételt.
3.  Válassza ki a kívánt rádiósávot: AM (2) vagy FM (3).
4.  Hangolja be a kívánt állomást az állomáskereső gombbal (5).
5.  Állítsa be a hangerőt a VOLUME (1) szabályozó elforgatásával.
6.  Nyomja meg a gombot (4) a világítási tartomány átkapcsolásához.

4. Műszaki adatok
Tápellátás:  230 V ~ 50 Hz
AM sáv:  530 – 1 600 KHz
FM sáv:  87,5 – 108 MHz

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ
A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen 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 
az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országaiban, illetve más európai országokban a használt 
termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. 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 
részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezen hulladékfajta nem megfelelő 
megsemmisítése a nemzeti előírásoknak megfelelően bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára az 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, a szükséges tájékoztatásért 
forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.

Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU-irányelv alapkövetelményeit.

A szövegben, a kivitelben és a műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek változtatások, a módosításra 
vonatkozó jogot fenntartjuk.

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

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.
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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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