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A CSOMAG TARTALMA

A csomag tartalma:
- SRD2215 rádió vevőkészülék
- USB-C töltőkábel

- BL-5C tölthető akkumulátor
- Felhasználói kézikönyv

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA
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1. TUNING (Hangolás )  10-
2. TUNING (Hangolás )  10+
3. SLEEP (Automatikus kikapcsolás)
4. MODE (Üzemmódváltás)
5. POWER (ON/OFF – Az SRD 2215 bekapcsolása/kikapcsolása)
6. BOTANTENNA
7. HANGSZÓRÓ
8. PREVIOUS (Előző) 
9. PLAY (Lejátszás) / PAUSE (Szünet) 
10. NEXT (Következő) 
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11. VOLUME (Hangerő) szabályzó
12. KIJELZŐ
13. MEMÓRIAKÁRTYA NYÍLÁS (Micro SD)
14. USB CSATLAKOZÓ (Audióformátumok lejátszása)
15. ELEMTARTÓ REKESZ
16. FÜLHALLGATÓ CSATLAKOZÓ (Audio jack 3,5 mm)
17. TÖLTÉS CSATLAKOZÓ / TÁPELLÁTÁS (USB-C, 5 V)

KEZELÉSI UTASÍTÁSOK

ENERGIAFORRÁS
Tápellátás hálózati adapterről (Nem a csomag része) 
Csatlakoztassa a hálózati adapter egyik végét a készülék USB-C 
csatlakozójához, a másik végét az energiaforráshoz. Miután 
csatlakoztatta a hálózathoz, a készülék automatikusan készenléti 
üzemmódba kapcsol.

Ha az elemtartó rekeszben van 5 V 800 mAh tölthető akkumulátor, 
mialatt a készülék a hálózati tápellátáshoz van csatlakoztatva, 
automatikusan tölt. 

A hálózati tápellátás teljes megszüntetéséhez húzza ki a hálózati 
adaptert az aljzatból.

Figyelmeztetés: 
A készülék használatba vétele előtt ellenőrizze, hogy a helyi 
hálózati tápellátás megfelel-e a készülék igényeinek. Ne 
csatlakoztassa és ne húzza ki a tápkábelt nedves kézzel.
Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja (pl. nyaralás 
miatt), húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból.

Működtetés akkumulátorról
A készülék hátoldalán nyissa ki az elemtartó rekeszt, és tegye bele 
a mellékelt elemet. A készülék érintkezőinek hozzá kell érniük az 
elem érintkezőihez. Amennyiben elemet kell cserélni, mindig azonos 
típusú, 3,7 V feszültségű Li-ion BL-5C elemet használjon.
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Az akkumulátor töltése
Csatlakoztassa a készüléket az USB-kábel segítségével – az egyik 
végét a USB-C csatlakozóba, a másik végét az USB porthoz vagy 
USB töltőadapterhez. A feltöltési idő kb. 2 óra. Az akkumulátor töltése 
alatt a töltésjelző lámpa villog.

FONTOS
Ha a készüléket sokáig nem használta, lehet, hogy a tölthető 
akkumulátor teljesen lemerült, ami minden tölthető akkumulátorra 
jellemző. Ilyen esetben javasolt akkumulátor regenerációja 
érdekében az akkumulátort 5 - 24 órán keresztül tölteni.

Vezérlés 
1.  Nyomja meg 3 másodpercig a POWER gombot a rádió tápellátás 

bekapcsolásához.
2.  A MODE gomb megnyomásával válassza ki az FM, Micro SD 

vagy USB opciót.
3.  A kijelzőn rádió üzemmódban megjelennek a rádióállomás 

részletei.
4. Válasszon állomást a TUNING  /  kezelőgomb segítségével.
5. Állítsa be a hangerőt a VOLUME kezelőgomb segítségével.
6.  Nyomja 3 másodpercig a POWER gombot a tápellátás 

kikapcsolásához.

Automatikus kikapcsolás funkció 
1.  Nyomogassa a SLEEP gombot a kikapcsolási idő 

kiválasztásához. Ha például a kijelzőn 15 perc felirat jelenik meg, 
a rádió 15 perc elteltével magától kikapcsol.

2.  Ha hosszabb lejátszási időt szeretne választani, nyomogassa a 
SLEEP gombot, és válasszon a 15/30/45/60/75/90 perc vagy az 
OFF (Kikapcsolva) lehetőségek közül.

3.  A rádiót a POWER gomb nyomva tartásával bármikor 
kikapcsolhatja.
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FM ÜZEMMÓD
Hangolás
Kézi hangolás
Röviden nyomja meg a TUNING  /  gombot, míg meg nem találja 
a megfelelő frekvenciát.

Automatikus hangolás
1.   Nyomja meg és tartsa lenyomva a TUNING  /  gombot, míg a 

kijelzőn el nem kezdenek váltakozni a frekvenciák.
2.   Megfelelő erősségű jelet sugárzó állomás megtalálása után a 

hangolás megáll. Az automatikus hangolás megállítására egy 
másik megoldás a TUNING  /  gomb ismételt megnyomása.

Programhelyek
A  memóriába  akár 50 rádióállomás (50 állomás az FM sávban) 
frekvenciája is elmenthető. Az elmentett frekvenciát törölheti a 
memóriából, ha a helyére másik frekvenciát ment el.

Automatikus mentés egy programhelyre
1.   Tartsa nyomva a PROG gombot, amíg a kijelzőn váltakozni nem 

kezd a frekvencia.

Kézi mentés egy programhelyre
1. Hangolja be a kívánt állomást (ld. Hangolás). 
2.  Nyomja meg egyszer a PROG gombot a programozás üzemmód 

megnyitásához.
3.  A  /  gomb megnyomásával válassza kii  a kívánt helyet a 

memóriában.
4.  Nyomja meg újra a PROG gombot a kiválasztott állomás 

jóváhagyásához.
5. Programhelyen levő állomás hallgatása:
 •  Nyomja meg a  /  gombot a kívánt csatorna 

kiválasztásához.
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A vétel javítása:
-  Az FM hullámsáv vételéhez húzza ki a teleszkópos antennát. 

A jobb vétel érdekében FM hullámsávon hajlítsa és fordítsa el az 
antennát; ha az FM jel sugárzása túl erős (nagyon közel van az 
adóhoz), csökkentse az antenna hosszát.

LEJÁTSZÁS USB-KÉSZÜLÉKRŐL ÉS MICRO SD KÁRTYÁRÓL
A készülék támogatja USB-csatlakozóval vagy memóriakártyával 
csatlakoztatott tárolóeszközre elmentett MP3 állományok lejátszását.
1.  Nyomja meg a MODE gombot, és válassza ki az USB vagy SD 

opciót.
2.  Mielőtt az USB-eszközt csatlakoztatja a készülékhez, ellenőrizze, 

hogy a csatlakozó helyes irányba áll-e, majd csatlakoztassa. 
Vagy csúsztassa be a memóriakártyát érintkezőkkel a készülék 
hátulja felé. A memóriakártya érintkezői a készülék felé mutatnak. 
Legyen rendkívül óvatos, amikor a memóriakártyát behelyezi, 
nehogy a kártya megsérüljön.

3.  A rendszer automatikusan megkezdi az MP3 fájlok beolvasását 
az USB memóriaeszközről vagy a memóriakártyáról.

4.  Nyomja meg a  /  /  gombokat az Előző  / Következő 
és a Lejátszás/Szünet funkciók használatához.

Figyelmeztetés: Tekintettel a piacon elérhető tárolóeszközök 
mennyiségére, nem garantálható minden média lejátszásának 
kompatibilitása és támogatása. A csatlakoztatni kívánt 
memóriaeszközt érdemes előbb tesztelni, vagy FAT32 formátumra 
formázni. A rajtuk tárolt védett médiát, állományokat vagy tartalmat 
nem feltétlenül sikerül lejátszani.

Külső kimenet 
A 3,5 mm-es FÜLHALLGATÓ CSATLAKOZÓHOZ csatlakoztathat 
fülhallgatót (nem a csomag része). A hangszóró automatikusan 
kikapcsol. 

A hang a fülhallgatóban ne legyen túl hangos, hogy ne sérüljön 
a hallása.
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MŰSZAKI ADATOK

Frekvenciatartomány: FM: 87,5 - 108 MHz
Hangszóró:   1,75" dinamikus hangszóró 4 ohm 

impedanciával
Kimeneti teljesítmény: 1,2 W RMS (eff ektív)
Hálózati tápellátás: 5 V DC adapter
Tölthető elem: DC (egyenáram) Li-ion 3,7 V, 800 mAh

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. Az adapter nem a csomag része.
2.  Ha nem használja a készüléket, mindig húzza ki a töltőkábelt az 

USB-C csatlakozóból.
3.  Ne hagyja az elemet hosszabb ideig a készülékben. Vegye ki az 

elemet, nehogy kifolyjon és meghibásodjon.
4.  Annak érdekében, hogy a készülék sokáig megbízhatóan 

működjön, ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek vagy magas 
páratartalomnak. Például soha ne tegye fürdésre szolgáló 
helyiségbe, vagy tűzhely, radiátor közelébe.

5.  Ha a készülék nem működik megfelelően, vigye el a legközelebbi 
szervizközpontba. Ne próbálja meg készüléket maga javítani.

Figyelmeztetés: 
Tűz vagy áramütés elkerülése érdekében a készüléket ne tegye 
ki esőnek vagy nedvességnek.
Áramütés elkerülése érdekében ne vegye le a készülék burkolatát. 
Mindig képzett szerviztechnikust bízzon meg a javítással.
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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 termék megfelel az EU követelményeinek.
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 03/2023 © 2023, 

A FAST ČR, a.s. igazolja, hogy a SRD 2215 típusú rádióberendezés 
megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő 
internetes címen: www.sencor.com

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

Az eredeti verzió a cseh.

A gyártó címe: FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01, Cseh 
Köztársaság
Distributor: FAST Hungary Kft., H-2310 Szigetszentmiklós, Kántor 
utca 10, Hungary
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HU  Jótállási jegy

1. A termék gyártója: FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 25101 Říčany, Czech Republic, FAST Hungary Kft. H-2310 

Szigetszentmiklós, Kántor út 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830, Fax: 06-23-330-827, E-mail: 

szerviz@fasthungary.hu

2. A  FAST Hungary Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10.) mint a  termék magyarországi importőre 

a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az 

alábbi feltételek szerint:

3. 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, míg 250.001,- Ft eladási ártól 36 hónapig tartó időtartamra vállal jótállást. Ha a  terméket 

a  fogyasztó az átadástól számított fél éven belül helyezteti üzembe, akkor a  jótállási határidő a  termék 

átadásától kezdődik. A  termék alkotórészeire és tartozékaira (pl. akkumulátor) az általunk vállalt jótállási 

idő 12 hónap, azzal, hogy az elemekre az általunk vállalt jótállás nem terjed ki. Minden olyan termékünk 

(illetve annak alkotórésze vagy tartozéka), amely szerepel az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó 

kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet (Rendelet) 1. sz. mellékletében és vételára a bruttó  

10.000,- Ft-ot eléri, tartós fogyasztási cikknek minősül, és mint ilyen, kötelező jótállás hatálya alá is 

tartozik (a termék árától függően 100.000,- Ft-ig 1 évig, 100.001,- Ft - 250.000,- Ft között 2 évig, illetve  

250.001,- Ft-tól 3 évig tart a kötelező jótállás). Az általunk vállalt jótállás a 10.000,- Ft vételár alatti vagy 

a Rendeletben nem szereplő egyéb termékek esetén a  teljes 24 hónap tekintetében, míg a Rendeletben 

szereplő 10.000,- Ft vételárat elérő és 100.000,- Ft vételárat meg nem haladó termékek esetén  

a 13-24 hónap közti időtartamra önként vállalt jótállás. Önként vállalt jótállás továbbá a termékek alkotórészeire 

és tartozékaira vonatkozó jótállás, ha a Rendeletben szereplő termékek alkotórészének vagy tartozékának 

vételára a bruttó 10.000,- Ft-os vételárat nem éri el, továbbá ha a termék maga a Rendeletben nem szerepel.

4. A  jótállási igény (alábbi 6.(i) és 6.(ii) pontok) a  jótállási jeggyel, az átadástól (ha releváns az üzembe 

helyezéstől) számított (i) 1 évig - 100.000,- Ft eladási árat meg nem haladó termék esetén; (ii) 2 évig - 

250.000,- Ft eladási árat meg nem haladó termék esetén; (iii) 3 évig - 250.000,- Ft eladási árat meghaladó 

termék esetén a terméket értékesítő vállalkozásnál, kijavítási igény esetén annak székhelyén, vagy bármely 

telephelyén, fióktelepén, illetve kijavítási és csere igény esetén a  jótállási jegyen feltüntetett hivatalos 

szerviznél közvetlenül is érvényesíthető. Az előző (i) pont szerinti esetben, azaz 100.000,- Ft eladási árat 

meg nem haladó termékekre a kötelező jótállási időn felüli további egy éves önkéntes jótállási idő esetén 

jótállási igényként a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag csere és javítás érvényesíthető, amely igényekkel 

Ön az értékesítő vállalkozáshoz vagy a hivatalos szervizhez is fordulhat.

5. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása 

a jótállás érvényességét nem érinti. 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.

6. Hibás teljesítés, 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 kötelezettnek másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget 

eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés 

súlyát és a  jótállási igény teljesítésével a  fogyasztónak okozott érdeksérelmet; vagy (ii) a szerződésszegés 

súlyához igazodva megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől ha: a kötelezett a kijavítást 

vagy a  kicserélést nem vállalata, vagy a  termék szerződésszerűvé tételét a  javítás vagy csere lehetetlen 

vagy aránytalan többletköltséget eredményező voltára hivatkozással megtagadta, vagy a  körülményekből 

nyilvánvaló, hogy e  kötelezettségének megfelelő észszerű határidőn belül, a  fogyasztó érdekeit kímélve 

vagy a  fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem tud eleget tenni, vagy ismételten hiba 

merült fel, annak ellenére, hogy a  kötelezett megkísérelte a  termék szerződésszerűvé tételét, vagy ha 
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a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, illetve ha a teljesítés hibájának 

súlyossága indokolttá teszi az árleszállítást vagy az elállást . A  fogyasztó akkor is jogosult a 6.(ii) alpont 

szerint megfelelő árleszállítást igényelni, illetve elállni a szerződéstől, ha a kötelezett bár elvégezte a kijavítást 

vagy a cserét, azonban ennek során részben vagy egészben nem teljesítette a kicserélt áru saját költségére 

történő visszavételének biztosítására vonatkozó kötelezettségét, valamint ha a  hiba felismerhetővé válása 

előtt jellegének és céljának megfelelően üzembe helyezett áru esetén a kötelezett a hibás áru eltávolítására 

és a csereként szállított vagy javított áru üzembe helyezésére, vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés 

költségeinek viselésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesítette. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs 

helye. A fogyasztó elállási igénye esetén annak bizonyítására, hogy a hiba jelentéktelen, a vállalkozás köteles. 

A  fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a  jótállási igény 

kötelezettjének megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként 

indokolt volt.

7. A fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét – a szerződésszegés súlyához igazodva – részben vagy 

egészben visszatartani mindaddig, amíg a vállalkozás nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és 

a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

8. Amennyiben a hiba az áru egy meghatározott részét érinti, és annak tekintetében az elállási jog gyakorlásának 

feltételei fennállnak, a  fogyasztó csak a  hibás áru tekintetében állhat el a  szerződéstől; azonban a  hibás 

áruval együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is elállhat akkor, ha a fogyasztótól nem várható 

el ésszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg. A  fogyasztó az elállásra vonatkozó 

jogát az értékesítő vállalkozásnak címzett, a döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolhatja. Elállás esetén 

a fogyasztónak az értékesítő vállalkozás költségére vissza kell szolgáltatnia a vállalkozás részére az érintett 

árut, az értékesítő vállalkozás pedig köteles haladéktalanul visszatéríteni a fogyasztó részére az érintett áru 

vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette. 

Árleszállítás esetén az árleszállítás akkor megfelelő (arányos), ha annak összege megegyezik a fogyasztónak 

a  szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a  fogyasztó által ténylegesen kapott áru értékének 

különbözetével.

9. Kötelező jótállás esetén a vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles 

felvenni a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és 

jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló jogszabály szerinti tartalommal.

10. Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a termék első alkalommal történő javítása során megállapítást nyer, 

hogy a termék nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a termék a megállapítást követő 8 

napon belül kicserélésre kerül. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztó által bemutatott, a termék 

ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül kell a  fogyasztó 

részére visszatéríteni.

11. Ha a  kötelező jótállási időtartam alatt a  termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét 

meghibásodik, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában, valamint ha a fogyasztó a vonatkozó jogszabályok 

szerint nem igényli a vételár arányos leszállítását, a termék 8 napon belül kicserélésre kerül. Ha a termék 

kicserélésére nincs lehetőség, a  fogyasztó által bemutatott, a  termék ellenértékének megfizetését igazoló 

bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül kell a fogyasztó részére visszatéríteni.

12. Ha a kötelező jótállási idő alatt a termék kijavítására a kijavítási igény közlésétől számított 30. napig nem 

kerül sor, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a terméket a 30 napos határidő eredménytelen elteltét 

követő nyolc napon belül cserélni kell. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztó által bemutatott, 

a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat a 30 napos kijavítási határidő 

eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kell a fogyasztó részére visszatéríteni.

13. A fogyasztó a hiba felfedezését követően késedelem nélkül, legkésőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon 

belül köteles a hibát közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult (fogyasztó) felelős. A bejelentés 

kapcsán kérjük vegye figyelembe, hogy a jótállási igény kizárólag a jótállási határidőben (tehát a termék árától 

függően 24 vagy 36 hónapig, illetve alkotórész, tartozék esetén 12 hónapig) érvényesíthető! Mindazonáltal 

a  kötelező jótállási határidő meghosszabbodik a  javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely 

alatt a  fogyasztó a  terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. 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.

14. A  jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a  jótállás kötelezettjét terhelik. 

A  jótállásból eredő jogok érvényesíthetőségének nem tehető feltételévé a  fogyasztási cikk felbontott 

csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.
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15. A 151/2003. (IX.22.) Korm.rendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól 

(üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a kötelezett nem 

hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a  tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy 

a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (és a csere nem lehetetlen).

16. Kijavítás esetén a  fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A  fogyasztónak a  hibás árut 

a kijavítás vagy kicserélés érdekében a kötelezett rendelkezésére kell bocsátania. A kijavítást vagy kicserélést 

- a  dolog tulajdonságaira és a  jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn 

belül, a  fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A  kötelező jótállás keretében javítási- vagy csereigény 

esetén törekedni kell arra, hogy a  kijavítás vagy kicserélés (a  fenti 10.,11.,12. pontokban foglaltak sérelme 

nélkül) 15  napon belül megtörténjen. Ha a  kötelező jótállás keretében érvényesített javítás vagy a  csere 

időtartama a  15  napot meghaladja, akkor legkésőbb a  15. napon tájékoztatni kell a  fogyasztót a  kijavítás 

vagy a csere várható időtartamáról. A  tájékoztatás a  fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elektronikus 

úton, vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik. A rögzített bekötésű, illetve 

a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket 

– járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem 

végezhető el, a  le- és felszerelésről, valamint az el – és visszaszállításról az értékesítő vállalkozás, vagy  

– a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítási igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

17. Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra kötelezett mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, 

hogy a hiba oka a vállalkozás által történt teljesítést (termék fogyasztó részére történő 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)  fogyasztó (vagy más, az értékesítő vállalkozástól független 

személy) által történt szakszerűtlen üzembe helyezés (feltéve, hogy a szakszerűtlen üzembe helyezés nem 

a használati-kezelési útmutató hibájára vagy hiányára vezethető vissza)  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. Ha a  dolog meghibásodásában a  jogosultat (fogyasztót) 

terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült 

költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel 

rendelkezett, vagy ha a  kötelezett e  tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. A  jótállás 

a fogyasztó jogszabályból eredő jogait, így különösen a Polgári Törvénykönyv szerinti kellékszavatossági (Ptk. 

6:159. § - 6:167.§) illetve termékszavatossági jogait (Ptk. 6:168.§ - 6:170.§), és ezek jogszabályban előírtak 

szerinti térítésmentes gyakorlását nem érinti. A jótállás nem érinti továbbá a fogyasztónak a hibás teljesítésből 

eredő kártérítési jogait. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy 

fogyasztónak minősül.

18. Tájékoztatjuk, hogy a  fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott fogyasztói jogvita bíróságon kívüli 

rendezése érdekében Ön a  megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető 

testület eljárását is kezdeményezheti (a  békéltető testületek elérhetősége és további tájékoztatás:  

https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek, és https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek).

A kereskedő tölti ki

Termék megnevezése: ...................................................................................................................................................................

Vételár: ..............................................................................................................................................................................................

Típus: .................................................................................................................................................................................................

Gyártási szám: .................................................................................................................................................................................

Vásárlást igazoló bizonylat száma: ............................................................................................................................................

Szerződéskötés időpontja: ............................................................................................................................................................

Az átadás időpontja: 20...... ..................hó........nap. Az üzembe helyezés időpontja: 20...... ..................hó........nap

Kereskedő bélyegzője:  Kereskedő aláírása: ..........................................................................

Kereskedő címe: ..............................................................................................................................................................................
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Javítás esetén alkalmazandó

A kereskedő vagy szerviznél történő közvetlen bejelentés esetén a szerviz tölti ki

1. kijavítási igény

A jótállási igény bejelentésének időpontja: ..............................................................................................................................

Javításra átvétel időpontja: ..........................................................................................................................................................

Hiba oka: ...........................................................................................................................................................................................

Javítás módja: .................................................................................................................................................................................

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja: ...............................................................................................

Szerviz pecsétje:  Kereskedő pecsétje: 

2. kijavítási igény

A jótállási igény bejelentésének időpontja: ..............................................................................................................................

Javításra átvétel időpontja: ..........................................................................................................................................................

Hiba oka: ...........................................................................................................................................................................................

Javítás módja: .................................................................................................................................................................................

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja: ...............................................................................................

Szerviz pecsétje:  Kereskedő pecsétje: 

3. kijavítási igény

A jótállási igény bejelentésének időpontja: ..............................................................................................................................

Javításra átvétel időpontja: ..........................................................................................................................................................

Hiba oka: ...........................................................................................................................................................................................

Javítás módja: .................................................................................................................................................................................

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja: ...............................................................................................

Szerviz pecsétje:  Kereskedő pecsétje: 

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre.

A csere időpontja: ...........................................................................................................................................................................

Kereskedő bélyegzője  Szerviz bélyegzője: 

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre.

A csere időpontja: ...........................................................................................................................................................................

Kereskedő bélyegzője  Szerviz bélyegzője: 

A termék gyártója: 

FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 25101 Říčany, Czech Republic

FAST Hungary Kft. H-2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830

Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu
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