
4K CAMERA

4K KAMERA

4K KAMERA

4K KAMERA

4K KAMERA

EN ■  User Manual

CZ ■  Návod k obsluze

SK ■  Návod na obsluhu

HU ■  Használati utasítás

PL ■  Instrukcja obsługi

SCR 4400



HU 1

HU

Revision 05/2021Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

1. Fontos biztonsági utasítások ..........................................................................................................................2

2. A készülék leírása és vezérlése .....................................................................................................................3

3. Hibaelhárítás:.................................................................................................................................................... 12

4. Műszaki adatok ................................................................................................................................................ 13

Tartalom



2 HU

HU

Revision 05/2021Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

1. Fontos biztonsági utasítások
A készülék használata előtt olvassa el ezt a használati útmutatót. Fontos 
információkat tartalmaz a biztonságos használatról, a használatról és a lehetséges 
hibaelhárításról. A használati útmutatót biztonságos helyen őrizze meg későbbi 
használat céljából. Ha eladja vagy másnak adja át a készüléket, adja át a használati 
útmutatót az eszközzel együtt, hogy az új tulajdonos megismerhesse a készüléket.

Figyelmeztetés
• Óvja a monitort a karcolásoktól.
• Az USB kábelt ne erővel csatlakoztassa. Mindig győződjön meg, hogy az USB 

kábelt kikapcsolt készülékhez csatlakoztatja.
• Ne helyezzen más csatlakozókat az USB-portba, csak a port méretéhez 

megadott USB-csatlakozókat.
• Óvatosan kezelje a monitort, hogy ne sérüljön meg.
• Óvja a készüléket az ütésektől. Ne tegye ki a készüléket szélsőséges 

hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek stb.
• A telepítés során zsírtalanítsa az üveg rögzítési pontját, és győződjön meg, hogy 

a tartó szilárdan tart, hogy a kamera ne essen le.
• Óvatosan helyezze be a Micro SD kártyát, ne használjon erőt a kártya 

behelyezéséhez. A microSD-kártya behelyezése előtt ellenőrizze, hogy a 
készülék ki van kapcsolva.

• A piacon található microSD-kártyák széles választéka miatt nem garantálható a 
teljes kompatibilitás a piacon található összes microSD-kártyával.

• Ne tegye ki a készüléket vagy a tartozékokat csöpögő vagy fröccsenő víznek. 
Óvja nedvességtől, portól és szennyeződésektől. A készülékre ne tegyen 
semmilyen vizet tartalmazó edényt, mint pl. váza.

• Ne tegye ki a készüléket hőforrásoknak, például napfénynek. Ne tegyen a 
keszülékre vagy közelébe nyílt lángot, mint pl. égő gyertya.

• A tisztításhoz csak száraz rongyot használjon. Semmilyen körülmények között 
ne használjon benzint, hígítót, ammóniát vagy más hasonló anyagot.
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2. A készülék leírása és vezérlése

1) MicroSD memóriakártya-hely
-  Kártya behelyezése: helyezze a kártyát úvatosan a KIKAPCSOLT KÉSZÜLÉKBE 

a készüléken jelzett helyes irányban (nyomtatott mintával a képernyő felé, 
aranyozott érintkezőfelületek előre a készülék belsejébe, kiemelés a kártya-
tokban lefelé). Tolja be a kártyát, pld. körömmel, kb. 1 mm-rel a felületi szint 
alatt, hallani fogja a retesz-mechanizmus finoman kattanását. Elengedéskor a 
kártya a megfelelő helyzetbe kerül.

-  Kártya kiemelése: Nyomja meg a kártyát, pld. körömmel, kb. 1 mm-rel a felületi 
szint alatt, hallani fogja a retesz-mechanizmus finoman kattanását. Tartsa a 
kioldott kártyát, különben kiugrik.

  FIGYELEM: a behelyezett kártya magas hőmérsékletre, ill. hőingadozásra, 
érzékeny technológiát alkalmaz. Ne hagyja a memóriákat magas 
hőmérsékleten (pl. nyáron az autó ablaka mögött), és ne tegye ki őket 
hőhatásoknak (pl. télen). Ez átmeneti vagy akár maradandó károsodást 
okozhat a memória bejegyzéseiben.



4 HU

HU

Revision 05/2021Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

Megjegyzések:
a)  a rögzítéshez minőségi, gyorsan írható, legalább 10-es osztályú és megfelelő 

méretű kártyát kell használni. Előre próbálja ki a használni kívánt kártya 
méretét, egy kis kártya gyorsan megtölthető rendszeres rögzítéssel és zárolt 
fájlokkal. Legalább 16 GB, max. 64 GB-ot ajánlunk. A felvételt nemcsak a 
megadott sebességosztály befolyásolhatja, hanem a sebesség egyenletessége 
is a kártya teljes memóriatartományában.

b)  a kompatibilitás érdekében tett maximális erőfeszítések ellenére nem 
garantálható a használhatóság és a folyamatos működés a piacon lévő 
összes eszközzel. Ha a funkció vagy a kártyán található felvétel nem felel 
meg az elvárásoknak, formázza a kártyát a számítógépben, majd ebben a 
készülékben. Ha a funkció továbbra sem működik megfelelően, használjon 
másik kártyát, elsősorban gyorsabbat.

2)  FEL gomb - Fel funkció a menükben és a beállításokban, felvételkészítéskor 
Mikrofon némítás funkció, megtekintéskor, felvételek lejátszásakor Előző funkció 

3) MENU gomb - belépés a kamera beállításaiba, a menüben visszatérés a fenti szintre
4)  LE gomb - Lefelé funkció a menüben és a beállításokban, a Tovább funkció 

megtekintéskor és lejátszáskor
5) Tartó-ágy
6)  USB aljzat - a tápellátáshoz és a számítógéphez való csatlakozáshoz a kártyán 

lévő adatok olvasásához (kizárólag)
7)  OK gomb - REC felvétel, készenléti módból (kártya behelyezve, kijelző 

bekapcsolva), OK funkció a menüben és a beállításokban, PLAY/PAUSE funkció 
megtekintés közben

8)  MODE üzemmód gomb - váltás a Fénykép-Felvétel-Lejátszás üzemmódok között
9) Fájlzár gomb a feltöltött fájl zárolására szolgál
10) On/Off kapcsoló gomb - hosszan nyomja meg a be- vagy kikapcsoláshoz
11) Képernyő
12) Lencse
13)  RESET gomb -nyomja meg röviden a nem szabványos helyzetek kezeléséhez, a 

készülék még feltöltött állapotban sem reagál a vezérlésre
14)  Mikrofon - ha engedélyezve van, akkor az autófülkében lévő hangokat is fájlokba 

rögzíti
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2.1. Üvegtartó
Óvatosan illessze a készüléket ezzel a horonnyal („sínnel”) ütközésig az autó 
üvegére vagy más megfelelő sima felületre szerelt tartóba. Az autós üvegtartó 
felszerelése (ha a dugattyú még mindig puha szállítófóliával van ellátva, szerelés 
előtt távolítsa el):
Engedje el a tartó puha dugattyúját (emelje el a kart a dugattyútól). Válasszon olyan 
helyet, ahol a kamera nem akadályozza a járművezető kilátását. Helyezze a puha 
dugattyút az autó sima, tiszta és zsírtalanított felületére. Emelje fel az emelőkart a 
tartó testéig. A puha dugattyú így vákuumot hoz létre, amely a tartót és a kamerát 
biztonságosan a helyén tartja.
Csúsztassa a fényképezőgépet a tartóra (a horonyba). Enyhén lazítsa meg a csukló 
rögzítőanyáját, és irányítsa a kamerát a kívánt irányba. Húzza meg kissé az anyát.
Készítsen néhány tesztfelvételt különböző felbontással és kameraállással, hogy az 
eredmény a szándékának megfelelő legyen. Miután ellenőrizte, enyhén húzza meg 
a kamera könyökének rögzítőanyáját.

  FIGYELMEZTETÉS: Ne alkalmazzon túlzott erőt a tartó és a fényképezőgép 
kezelésekor vagy azokkal történő munkavégzés során, mivel mindkét rész 
nagyon könnyű, és működés közben nincsenek megterhelve.

2.2. Akkumulátor és töltési utasítások
Töltöttség-jelző:

Tele Majdnem tele Gyenge

Tápellátási módszerek: autóadapter, USB PC-aljzat, külső hálózati adapter (külön 
megvásárolható).

  FIGYELMEZTETÉS: csak 5 V-os tápegységet használjon, más tápegység 
tönkreteheti a készüléket.



6 HU

HU

Revision 05/2021Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

Ha a készüléket az autó gyújtáskulccsal kapcsolt aljzatába csatlakoztatják, a 
készülék bekapcsol és megkezdi a rögzítést, amikor a kulcsot a „Tartozékok” állásba 
fordítják, és leállítja a rögzítést és kikapcsol, amikor a gyújtáskulcsot kikapcsolják. 
A piros töltés-jelző kialszik, ha az akkumulátor fel van töltve és csak az eszköz 
működése van folyamatban. A teljesen lemerült akkumulátor teljes feltöltése 180 
percet is igénybe vehet. A kamerába épített akkumulátor csak pufferként szolgál 
az átmeneti áramellátási helyzetek áthidalására, és nem használható a kamera 
hosszabb ideig tartó, áramellátás nélküli működésére.

2.3. USB üzemmódok
Amikor csatlakoztatja az USB-kábelt a számítógéphez, és bekapcsolja a készüléket, 
a töltés mellett
megjelenik a menü 3 lehetőséggel. Válasszon a következők közül:
1)  Tárhely (Mass Storage) - a kábel leválasztásáig a számítógép csak a készülékbe 

behelyezett kártyán lévő fájlokat tudja olvasni. A készülék nem vezérelhető 
gombokkal, kivéve a kikapcsolást. A fájlokat dátum szerint tárolja a DCIM 
könyvtárban.

2)  Felvételi üzemmód - normál funkció, csak a tápellátást használja.

2.4. Üzembe helyezés, felvétel
1.  Csatlakoztassa a tápegységet, a bekapcsoláshoz nyomja meg hosszan (5 mp) 

az On/Off gombot, és a kézikönyv későbbi részében leírtak szerint állítsa be az 
igényeinek megfelelően. A kezdeti művelet végén kapcsolja ki a készüléket az 
On/Off gomb hosszabb ideig (3 másodpercig) történő megnyomásával.

2.  Helyezze a kamerát a tartóval megfelelő helyre az autó üvegére, csatlakoztassa 
a tápegységet, és kapcsolja be a kamerát kézzel, vagy csatlakoztassa a kamerát 
a tápegységhez az automatikus kapcsoláshoz.

2.5. Működési módok és használatuk
Módváltás a MODE gombbal
1.  Kapcsolja be a készüléket az On/Off gomb megnyomásával, a kék állapotjelző 

világít, és az üdvözlő képernyő után megjelenik az állapot ikonokkal és jelzőkkel 
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ellátott működési képernyő. Ha a tápfeszültség csatlakoztatva van (pl. autóban), 
a kamera azonnal megkezdi a felvételt, ebben az esetben a REC/OK gomb 
megnyomásával állítsa le.

2.  A MODE gomb megnyomásával válthat a videofelvételi mód (kamera), a  
fényképek készítése (Foto)  és a korábban rögzített felvételek lejátszása között. 
A működési ikonok a képernyő bal felső sarkában jelennek meg.

Felvétel készítése és beállítása
Amikor a készülék Kamera módban van (  ikon), nyomja meg a REC/OK 
gombot a felvétel megkezdéséhez. A képernyő bal sarkában lévő  ikon lassan 
villog, és a kék állapotjelző villog. Ez az állapotjelző akkor is villog, ha a képernyő 
energiatakarékos módban kikapcsol, hogy finoman tájékoztassa Önt a folyamatban 
lévő felvételről.
A REC/OK újbóli megnyomásával leáll a felvétel, az ikon és a jelzőfények nem 
villognak.

Megjegyzés: ha a képernyő energiatakarékos üzemmódban ki van kapcsolva, 
akkor a gomb első megnyomásával először bekapcsol, csak a második 
megnyomással hajtja végre a kívánt műveletet.

Felvétel közben a hangfelvétel be- és kikapcsolható a FEL (áthúzott mikrofon ikon) 
megnyomásával, a FÁJLZÁR gomb megnyomásával a fájl tárolásra kerül. Felvétel 
közben a készülék nem állítható be. A fájlok méretét a felvétel hossza és felbontása 
határozza meg. Pl. 1 perc 720P körülbelül 40 MB, 1080FHD körülbelül 750 
MB,2,7K körülbelül 130 MB, 4K körülbelül 200 MB. A kártyán lévő terület körülbelül 
egyharmada működő és rejtett fájlok számára van fenntartva.

Paraméterek beállítása (MENU)
A készülék beállításainak eléréséhez nyomja meg egyszer a MENU gombot. Ha 
szükséges, nyomja meg újra a gombot, hogy mindkét beállításból visszatérjen 
az üzemmódba. Erősítse meg az egyes elemeket az OK gomb megnyomásával, 
válassza ki a FEL/LE menüpontot, erősítse meg ismét, és térjen vissza az OK gomb 
megnyomásával.
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•  Felbontás: 4K (3840×2160, 30 kép/mp), 2.7K (2688×1520, 30 kép/mp), 1080P 
(1920x1080, 30 kép/mp), 720P (1280x720, 30 kép/mp), 

•  Ciklikus felvétel: 1 perc/3 perc - az az időtartam, ameddig egy szegmens egy 
fájlban lesz, mielőtt egy másik fájl létrejön.

•  Kódolás típusa: H.264/Nagy tömörítés. Általános használatra a H.264-et ajánljuk.
•  Expozíció: -3...0...+3 - fénykorrekció a jelenetben
•  Mozgásérzékelés ki/be - a felvétel csak akkor kapcsol be, ha sok mozgás van a 

jelenetben (autó mozgása), és körülbelül 15 másodperc múlva automatikusan leáll.
•  Audio felvétel: Ki/Be - a fülkéből érkező hangot a beépített mikrofon csak akkor 

rögzíti, ha az Audio be van kapcsolva.
•  Ütésérzékenység: Ki/Alacsony/Közepes/Magas - a beépített gyorsulásérzékelő 

a beállított érzékenységnek megfelelően utasítja a fájlt az automatikus törlés 
elleni zárolásra egy küszöbérték túllépésekor (ütközés, baleset). Ellenőrizze az 
érzékenységet az alkalmazásban, hogy a fájlok ne legyenek feleslegesen zároltnak 
jelölve, még akkor sem, ha azok normális jelenségről van szó (bukkanók az úton, 
sínek keresztezése stb.). Az érzékelő teljesen ki is kapcsolható.

•  Parkoló üzemmód - lásd az alábbi leírást.
•  LCD screensaver/Képernyőkímélő: Ki/30 mp/1 perc/2 perc - adott idő után 

kikapcsolja a képernyőt (felhasználói vezérlés nélkül), és az egyéb üzemmódokat 
változatlanul hagyja az akkumulátor energiatakarékossága és a vezetési zavarok 
minimalizálása érdekében. A vezérlőgombok megnyomásával újra bekapcsol a 
képernyő.

•  Auto Power Off/Automatikus kikapcsolás: Ki/1 perc/3 perc/5 perc - automatikus 
kikapcsolás egy meghatározott inaktivitási időszak után

•  Nyelv: válassza ki az Ön választása szerint.
•  Frekvencia: 50 Hz/60 Hz - válassza a fényforrásokból való villogás 

elnyomásához.
•  Dátum/idő: nyomja meg az OK gombot az elemek közötti mozgáshoz: ÉÉ/HH/NN.
•  Formátum: Formázza a memóriakártyát a kamerában való optimális 

használathoz. Legyen óvatos, mert a formázás visszafordíthatatlanul törli a 
felvételeket. Ezért a készülék kérni fogja, hogy erősítse meg a formázást, ha 
biztos benne, válassza az IGEN lehetőséget, vagy lépjen ki a formázásból a 
Mégse lehetőség kiválasztásával.
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•  Időzóna kiválasztása: Közép-Európa esetében válassza az UTC+1-et, nyáron az 
UTC+2-t

•  Rendszámtábla vízjel - beírhatja a szöveget a felvételbe való beillesztéshez
•  A rendszámtábla vízjel kapcsoló - Ki/Be meghatározza, hogy az Ön szövege 

megjelenjen-e a videóban vagy sem.
•  Default Setting/Alapértelmezett beállítások - a kamerát visszaállíthatja a gyári 

beállításokra a Gyári alaphelyzetbe állítás kiválasztásával (megerősítés: Igen, 
elhagyás: Mégsem).

•  Információ - megjeleníti a szoftver verziót.

Parkoló üzemmód
Egy speciális üzemmód, amely ütközés esetén rövid, 15 másodperces videofelvételt 
készít, az Ön álló autójába történő ütközés esetén, hogy megörökítse az elkövetőt. 
Méghozzá kikapcsolt kamerával.
Az aktív parkoló üzemmódot a képernyő jobb felső sarkában lévő kamera ikon jelzi.
A parkoló üzemmódot a következő képen aktiválhatja:
1)  A készülék menüjében - válassza a Be (OK) lehetőséget, a parkoló üzemmód 

kikapcsolásához válassza a Ki lehetőséget.
Esetleges problémák:
a)  Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, a kamera bekapcsol, érzékeli az 

alacsony töltöttséget, majd ismét kikapcsol. Tartsa a kamera akkumulátorát 
feltöltve. Ha a kamera áramhoz van csatlakoztatva, a felvétel nem áll le 15 
másodperc után.

b)  A kamera bekapcsolhat, amikor beszáll az autóba, de a gyújtáskulcs nem 
kapcsol be azonnal. Csak a 15 másodperces felvételi intervallum és a kamera 
kikapcsolása körül kapcsolja be a kulcsot, a kamera befejezi a kikapcsolást, és 
nem kapcsol be újra. Kapcsolja be a kamerát kézzel.

c)  Amikor a kulcs bekapcsolása hosszú megállás közbeni felvételi intervallum alatt 
történik. Ez egy konfliktus az automatikus belső kikapcsolás és az automatikus 
külső bekapcsolás között.
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Fénykép készítése és beállítása
Amikor a készülék Fénykép módban van (  ikon), nyomja meg a OK gombot a 
fénykép készítéséhez.

Paraméterek beállítása (MENU)
A készülék beállításainak eléréséhez nyomja meg egyszer a MENU gombot. Ha 
szükséges, nyomja meg újra a gombot, hogy mindkét beállításból visszatérjen 
az üzemmódba. Erősítse meg az egyes elemeket az OK gomb megnyomásával, 
válassza ki a FEL/LE menüpontot, erősítse meg ismét, és térjen vissza az OK gomb 
megnyomásával.
•  Self timer/Önkioldó (inaktív, 3mp/5mp/10mp/20mp késleltetés)
•  Resolution/Felbontás (14M, 12M, 10M, 8M)
•  Automatikus fénykép (Ki/3mp/10mp/15mp/20mp/30mp) – több fénykép 

készítése egymás után megállásig (OK)
•  Quality/Minőség (Magas/Normál/Gazdaságos) - a magasabb minőség nagyobb 

fájlokat jelent
•  a többi elem megegyezik a videó beállításával

Böngészés és beállításai
Ha a készülék Lejátszás üzemmódban van (nyomja meg kétszer a MODE 
gombot), először az utolsó végrehajtott fájlt (felvételt vagy fényképet) készíti elő 
megtekintésre. A fájlok között a FEL/LE gombok megnyomásával navigálhat, majd 
az OK gomb megnyomásával választhat. Az OK gomb ismételt megnyomásával a 
felvétel leáll.

Törlés
Lejátszási módban megjelenítés közben törölheti az éppen megtekintett fájlt. 
Nyomja meg a MENU gombot. A megjelenő menüben válassza ki, hogy törölni 
kívánja-e ezt az egy fájlt. A következő menüben az OK gomb megnyomásával 
erősítse meg szándékát, vagy a Mégsem választásával utasítsa el azt. A zárolt fájlok 
nem törölhetők közvetlenül, először fel kell oldani a védelmet.



HU 11

HU

Revision 05/2021Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

Védelem
Lejátszási módban az aktuálisan megtekintett fájl a rendszer általi vagy manuális 
törlés ellen zárolható. Nyomja meg a FÁJLZÁR gombot. A FÁJLZÁR gomb ismételt 
megnyomásával a fájl feloldható. A zárolt fájlok védettek a törlés ellen, de a kártya 
formázása a védelemtől függetlenül visszafordíthatatlanul törli az összes tartalmat.
Ha csak néhány védett fájlt szeretne törölni, a törlés előtt először fel kell oldani a 
blokkolást. Hasonlóképpen a rendszer által (a G-érzékelő utasításával) zárolt fájlok is 
törölhetők, de előbb fel kell oldani a zárolásukat.
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3. Hibaelhárítás:
Olvassa el, mielőtt kapcsolatba lépne a kereskedővel vagy a szervizzel.
•  Nem lehet fényképeket vagy felvételeket készíteni.
  Ellenőrizze, hogy a behelyezett kártya működőképes és van szabad helye, vagy 

nem írásvédett.
•  A felvétel automatikusan leáll.
  Ellenőrizze a behelyezett kártya hibátlanságát, formázza az eszközben, vagy 

használjon másik kártyát, elsősorban gyorsabbat. Ha elérte a fájlrendszer 
határait, válassza a felvétel kisebb részekre való felosztását.

•  Videó vagy fényképek lejátszásakor megjelenik a „Fájlhiba” üzenet. Ha a fájl 
médiahiba miatt megsérült, próbálja meg formázni a kártyát, vagy cserélje ki egy 
újra.

•  Homályos kép
  Ellenőrizze, hogy a lencse nem piszkos, esetleg tisztítsa meg enyhe 

tisztítószerrel, például szemüvegtisztítóval.
•  A fényképek színei még napfénynél sem hűek.
 Ellenőrizze a fehéregyensúlyt a Beállításokban.
•  Csíkos kép
  A hálózattól függően 50 Hz vagy 60 Hz fény van a jelenetben. A csíkozás 

kompenzálásához módosítsa a frekvenciát a Beállítások menüben.
•  A készülék SW-je leállt.
 Indítsa újra a készüléket a Reset gomb megnyomásával.



HU 13

HU

Revision 05/2021Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

4. Műszaki adatok
LCD képernyő 3", HD, LCD

Objektív Szuper széles képernyő nagy felbontással

Videó-méret 4K/2.7K/1080P/720P

Videó formátum/kodek H.264 MOV, High Compression

Fénykép felbontás 14M/12M/10M/8M

Fénykép formátum JPG

Memóriakártya MicroSD, max. 128 GB, min Class 10

Mikrofon/Hangszóró Beépített

Hálózati frekvencia 50 Hz/60 Hz

USB aljzat USB 2.0

Tápellátás 5 V, 1 A

Akkumulátor 3.7V 200mAh

Méret 89 x 54 x 34 mm

Súly 58 g

Megjegyzés: Fenntartjuk a jogot, hogy a jobb teljesítmény vagy testreszabhatóság 
érdekében a jövőben előzetes értesítés nélkül változtatásokat hajtsunk végre.

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



14 HU

HU

Revision 05/2021Copyright © 2021, Fast ČR, a. s.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ 
UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ
A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyre 
helyezze el.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS 
KÉSZÜLÉKEK MEGSEMMISÍTÉSE
Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt 
elektromos és elektronikus készülékeket 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. A további 
részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő 
hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő megsemmisítése 
a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára 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.
vztahují.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes 
figyelmeztetés nélkül történhetnek, minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.
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HU  Jótállási jegy

A FAST Hungary Kft . (2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10) 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. (U Sanitasu, 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:

Javí tás 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. 2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830
Fax: 06-23-330-827, E-mail: info@fasthungary.hu
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