
SRD 7800

EN User‘s manual PORTABLE FM/DAB+/BLUETOOTH RADIO

CZ Návod k obsluze PŘENOSNÉ FM/DAB+/BLUETOOTH RÁDIO

SK Návod na obsluhu PRENOSNÉ FM/DAB+/BLUETOOTH RÁDIO

HU Használati útmutató HORDOZHATÓ FM/DAB+/BLUETOOTH RÁDIÓ

PL Instrukcja obsługi PRZENOŚNE RADIO FM/DAB+/BLUETOOTH
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BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A felkiáltójel az egyenlő oldalú háromszögben arra figyelmezteti 
a felhasználót, hogy a készüléket kísérő kiadványban fontos kezelési 
és karbantartási (javítási) útmutatások szerepelnek.

FIGYELEM: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN 
NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT (VAGY A HÁTLAPJÁT). 
A KÉSZÜLÉKEN BELÜL NINCSENEK A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ 
RÉSZEK - A JAVÍTÁST HAGYJA SZAKKÉPZETT SZERELŐRE.

1.   OLVASSA EL AZ UTASÍTÁSOKAT – Mielőtt használatba veszi ezt 
a terméket, olvassa el az összes biztonsági és használati utasítást.

2.   ŐRIZZE MEG AZ UTASÍTÁSOKAT - A biztonsági és használati 
utasításokat tegye biztonságos helyre későbbi használat céljából.

3.   ÜGYELJEN A FIGYELMEZTETÉSEKRE – Vegye figyelembe a terméken 
és a használati útmutatóban feltüntetett valamennyi figyelmeztetést.

4.   TARTSA BE AZ UTASÍTÁSOKAT - Tartson be minden használati és 
kezelési utasítást.

5.   VÍZ ÉS NEDVESSÉG - Ne használja ezt a terméket víz közelében - 
például fürdőkádak, mosdókagylók, konyhai mosogatók vagy mosókádak 
közelében, nedves pincékben, úszómedencék közelében stb. Ezt 
a készüléket nem szabad csepegő vagy fröccsenő víznek kitenni, és 
nem szabad folyadékkal töltött tárgyakat, például vázákat a készülék 
tetejére helyezni.

6.   TISZTÍTÁS - A tisztítás elkezdése előtt húzza ki a készüléket a fali 
aljzatból. Ne használjon folyékony vagy permet formájú tisztítószereket. 
A tisztításhoz nedves rongyot használjon.

7.   SZELLŐZTETÉS - A készülék burkolatán található rések és nyílások 
a szellőzést szolgálják, valamint a termék megbízható működésének 
biztosítását és a túlmelegedéstől való megóvását. Ezeket a nyílásokat 
nem szabad eltorlaszolni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad 
eltorlaszolni a készülék ágyra, kanapéra, szőnyegre vagy egyéb, 
hasonló felületre helyezésével. Ne tegye ezt a készüléket zárt helyre, 
pl. könyvszekrénybe vagy polcra, ha ott nem biztosítható a megfelelő 
szellőzése, vagy ha a gyártó utasításai nem ezt írják elő.

8.   TARTOZÉKOK – Kizárólag a gyártó által javasolt kiegészítőket/
tartozékokat használja.

9.   ENERGIAFORRÁS – A készülék tápellátására csak olyan energiaforrás 
használható, ami a típuscímkén szerepel. Ha nem biztos benne, milyen 
típusú energiaforrás van a háztartásában, forduljon eladójához vagy 
a helyi energiaszolgáltatóhoz. Beépített akkumulátorról működő készülék 
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esetén kövesse a használati útmutatóban szereplő utasításokat.
10.  HA NEM HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET – Ha a készüléket hosszabb 

ideig nem használja, húzza ki a tápkábelt az aljzatból, és kapcsolja ki 
a tápellátás kapcsolóját (OFF).

11.   IDEGEN TÁRGYAK VAGY FOLYADÉK BEJUTÁSA – A készülék 
nyílásain soha se nyomjon be semmilyen tárgyat, mivel az veszélyes 
feszültség alatt lévő helyeket érinthet vagy rövidzárlatot okozhat, 
és ezzel tüzet vagy áramütést idézhet elő. Óvja a készüléket 
a folyadékoktól.

12.  HŐ - Ezt a készüléket hőforrástól, mint pl. fűtőtest, hősugárzó, tűzhely, 
vagy hasonló berendezések (beleértve az erősítőket is), távol kell tartani.

13.  A tápkábelt úgy helyezze el, hogy ne lehessen rálépni vagy ne csípődjön 
be, főleg a csatlakozóknál, az aljzatoknál és a készülék kimeneteinél.

14.  JAVÍTÁSOK – ne próbálja meg a készüléket maga megjavítani, 
mert a ház felnyitása vagy a burkolat eltávolítása után veszélyes 
feszültségnek vagy egyéb veszélynek lehet kitéve. Mindennemű javítást 
bízzon szakképzett szerelőre.

15.  A készüléket ne tegye ki csepegő vagy folyó víznek 
16.  Ott, ahol a hálózati csatlakozó a készüléknek az áramforrásról való 

lekapcsolására szolgál, annak könnyen elérhetőnek kell lennie. 
17.  FIGYELEM: Ne nyissa fel. A készülék belsejében nincsenek olyan 

alkatrészek, amelyeket önállóan megjavíthatna. A javítást bízza 
szakképzett szerelőre. 

18.  FIGYELEM: Soha ne kenje meg a készülék egyetlen alkatrészét se.
19.  FIGYELEM: A készüléket sima, vízszintes és stabil felületre állítsa fel.
20.  FIGYELEM: Soha ne helyezze a készüléket másik elektromos 

berendezésre.
21.  FIGYELEM: Tartsa a készüléket védve a közvetlen napfénytől, nyílt tűztől 

és hőtől.
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A CSOMAG TARTALMA

A B C 

A SRD 7800 berendezés
B DC5V táp- / töltőadapter
C Használati útmutató
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KEZELŐGOMBOK ÉS CSATLAKOZÓK
1.  TUN+  / -  (Hangolás 

+/-) gomb
2.  MENU (menü) gomb
3.  ST.MO/ SELECT (Stereo 

Mono / Kiválasztás) gomb
4.  STANDBY (Készenléti 

üzemmód) gomb
5.  LCD-kijelző
6.  FUNCTION (Funkció) gomb
7.  PRESET (Előre definiálható 

programhely) gomb

8.  INFO (Információ) gomb
9.  SCAN  (Keresés) gomb
10.  SLEEP (Automatikus kikapcsolás) 

gomb
11.  VOLUME (Hangerő) szabályzó  
12.  FOGANTYÚ
13.  ELEMTARTÓ REKESZ (BL-5C)
14.  Tápbemenet / Micro-USB DC 5 

V töltés
15.  TÁPELLÁTÁS KIKAPCSOLÁSA
16.  AUX-IN (Külső bemenet) 

CSATLAKOZÓ
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HASZNÁLATBA VÉTEL, VEZÉRLÉS, 
TÁPELLÁTÁS

A rádió bekapcsolása
Csatlakoztassa a tápadaptert a készülék hátulján lévő DC 5V micro-USB 
bemenethez.
·  Csúsztassa a tápellátás kapcsolóját „ON” (Bekapcsolt) állásba, majd 

nyomja meg a STANDBY gombot.
·  Kigyullad a kijelző és a készülék bekapcsol. 

A készülék bekapcsolása KÉSZENLÉTI üzemmódból:
·  Nyomja meg a STANDBY gombot. Ha csatlakoztatva van a hálózathoz, az 

óra továbbra is megy.

Figyelmeztetés:
Ha az ON/OFF kapcsoló a készülék hátulján teljesen ki van kapcsolva, 

a beállított idő és dátum nullázódik.

A tápellátás csatlakoztatása
Ez a lejátszóval ellátott rádió mind hálózatról, mind tölthető akkumulátorról 
működtethető.
Az akkumulátor élettartama (órák körülbelüli száma) 4-6 óra a hangerő 
függvényében.

Figyelmeztetés: A termék károsodásának veszélye! Ügyeljen rá, hogy 
az áramforrás feszültsége megfeleljen a készülék hátoldalán vagy alján 
feltüntetett értéknek. 
·  Áramütés veszélye! A hálózati kábelt mindig a csatlakozófejnél fogja meg, 

és úgy húzza ki az aljzatból. Soha ne húzza a kábelnél fogva. 
·  Csak a gyártó által meghatározott vagy a készülékhez mellékelt hálózati 

adaptert használja.

Az akkumulátorról történő tápellátás használata
Az akkumulátor töltése.
·  A tápellátás kapcsolót kapcsolja „OFF” (kikapcsolt) állásba.
·  Csatlakoztassa a tápadatert (ez lehet mellékelt vagy önállóan megvásárolt) 

a készülék hátulján lévő DC 5V micro-USB nyílásba, majd a hálózati 
aljzatba.
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·  A kapcsolót csúsztassa „ON” (bekapcsolt) állásba
· A kijelző kigyullad, és a kijelzőn megjelenik az akkumulátortöltés indikátora.

Az elem feltöltöttségi 
szintjének indikátora

Megjegyzés: Ha a tápellátás akkumulátorról történik, az óra megáll.
Az LCD-kijelzőn megjelenik az akkumulátoros tápellátás jele.

ENERGIATAKARÉKOSSÁG / ERP2 SZABÁLYOZÁS
Ez a készülék az energiatakarékosság érdekében 
AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS / KÉSZENLÉTI 
ÜZEMMÓDBA KAPCSOLÁS (STANDBY) RENDSZERREL 
VAN ELLÁTVA. Ezt a rendszert az uniós szabványok 
követelményeinek való megfelelés érdekében vezették be, 
és NEM JELENT HIBÁT.

A nyelv módosítása
A nyelvbeállítás módosítását DAB vagy FM üzemmódban lehet elvégezni. 
Nyomja meg a MENU gombot és a TUNE + / TUNE - (mozgás a menüben) 
gombokkal, majd a SELECT gombbal válassza ki a LANGUAGE menüpontot.  
A TUNE + / TUNE - gombokkal válassza ki a kívánt nyelvet, és hagyja jóvá 
a SELECT gombbal.

A hangerő beállítása
A hangerő beállítása az elülső panelen lévő kezelőgombok segítségével:
A hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez forgassa el a VOLUME 
gombot. A gomb balra forgatásával csökkenti, jobbra forgatásával növeli 
a hangerőt. Mielőtt jelforrást vált, például FM-ről DAB üzemmódra, javasolt 
a hangerőt csökkenteni, majd utána szükség szerint növelni.

Az óra beállítása
SET TIME/DATE (Idő/dátum beállítása): Ez az opció lehetővé teszi az idő 
kézi beállítását, ha nem érhető el DAB+ sugárzás.
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Az idő és a dátum kézi beállítása:
1.  DAB vagy FM üzemmódban nyomja meg a MENU gombot a DAB/FM 

MENÜ megnyitásához.
2.  A TUNE +/- gomb megnyomásával nézze végig a menüpontokat:
  [Main menu] (Főmenü)
  - SYSTEM [Auto update] (Rendszer – Automatikus frissítés)
3.  A Clock setup (Óra beállítása) menüpontot állítsa be Manual-ra (Kézi), 

(az alapértelmezett beállítás Rádió)
4.  Az opció kiválasztásához nyomja meg a SELECT gombot
5.  Ha az opció alatt további beágyazott opció áll rendelkezésre, ismételje 

meg a 2-4 lépést.

Háttérvilágítás
A háttérvilágítás módosítása csak hálózati tápellátás esetén működik.
Készenléti üzemmódban nyomja meg a MERNU gombot, és 1-2 másodpercig 
tartsa lenyomva, majd nyomja meg a TUNE +/- gombot a háttérvilágítás 
erejének módosításához (0-10 között)

DAB+/FM ANTENNA
Mielőtt a rádiót DAB vagy FM sugárzás vételére használja, húzza ki teljesen 
a készülék hátoldalán lévő teleszkópos antennát, és állítsa be úgy, hogy 
a legjobb feltételekkel tudja venni az FM / DAB jelet.
A maximális jelerősség érdekében szükség lehet az antenna helyzetének 
beállítására.
A rádió használatba vételekor lefut az összes DAB állomás keresése.

DAB+ rádió hallgatása
A Digital Audio Broadcasting (DAB+) egyfajta digitális rádiósugárzási mód, 
amelyet adók hálózatán keresztül sugároznak. Több lehetőséget, jobb 
hangminőséget és további információkat nyújt.

1.  A FUNCTION gomb nyomogatásával válassza ki az DAB rádiót.
  Megjelenik a [Scanning.....] (Keresés...) üzenet.
2.  Nyomja meg az SCAN gombot a teljes keresés elindításához.
  A készülék automatikusan elment minden DAB+ rádióállomást, majd 

behangolja az első elérhető állomást.
3.  Az állomások listáját a készülék elmenti. A rádió ismételt 

bekapcsolásakor állomáskeresésre nem kerül sor.
4.  Ha egyetlen DAB+ állomást sem sikerült találni, a kijelzőn megjelenik 

a [Not available] (Nem található) vagy [No Signal] (Nincs jel) felirat.
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Az elérhető DAB+ állomások listájában szereplő valamelyik állomás behangolása:
-  DAB üzemmódban a TUNE +/- gomb megnyomásával lépegethet az 

elérhető DAB+ állomások között.

DAB+ rádióállomások automatikus mentése
Megjegyzés: A DAB+ adásokhoz további állomásokat és szolgáltatásokat 
lehet hozzáadni. Annak érdekében, hogy rendelkezésre álljanak a DAB+ új 
állomásai és szolgáltatásai, rendszeresen végezzen teljes keresést.
-  DAB+ üzemmódban nyomja meg a SCAN gombot – a készülék 

automatikusan megkeresi és elmenti az összes elérhető DAB+ rádiót.

Programhelyre mentendő DAB+ rádióállomások kiválasztása
-  DAB üzemmódban válassza ki bármelyik programhely számát, és nyomja 

meg a PRESET gombot.
  Nyomogassa a TUNE +/- gombot, majd nyomja meg a SELECT gombot 

a programhelyen lévő állomás kiválasztásához.

DAB+ rádióállomás manuális mentése
Megjegyzés: Maximum 30 programhelyre menthető el DAB+ rádióállomás.
1.  Hangoljon be egy DAB+ rádióállomást.
2.  Nyomja le, és 2 másodpercig tartsa lenyomva a PRESET gombot, 

majd nyomja meg a TUNE +/- gombot a programhely számának 
kiválasztásához. A kijelzőn rövid időre megjelenik a P1 felirat.

3.  Nyomja meg a SELECT gombot a jóváhagyáshoz.
4.  Az 1-3 lépések ismétlésével mentse el a további DAB+ állomásokat.

DAB+ információk megjelenítése
DAB+ rádióadás közben nyomogassa az INFO gombot az alábbi információk 
közötti lépkedéshez (ha rendelkezésre állnak):
-  Az állomás neve
-  Csatorna és frekvencia
-  Hang adatfolyam
-  Jelerősség
-  Idő/dátum
-  Gördülő szöveg (DLS)
-  Programtípus (Prg Type)
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A DAB+ menü használata
1.  DAB üzemmódban nyomja meg a MENU gombot a DAB+ menü 

megnyitásához
2.  A TUNE +/- gomb megnyomásával nézze végig a menüpontokat:
  - [Full scan] (Teljes keresés): megkeresi az összes elérhető DAB+ 

rádióállomást
  -  [Manual tune] (Kézi hangolás): konkrét csatorna/frekvencia kézi 

behangolása, és hozzáadása az állomáslistához.
  -  [DRC]: kompenzációs fokozatok hozzáadása vagy elvétele 

a rádióállomások közti dinamikus tartományban.
 - [Language] (Nyelv): English/Cestina*/Polski/Magyar
  - [Main menu] (Főmenü)
3.  Az opció kiválasztásához nyomja meg a SELECT gombot.
4.  Ha az opció alatt további beágyazott opció áll rendelkezésre, ismételje 

meg a 2-3 lépést.

Főmenü
 [12/24 hour] (12/24 óra) időformátum beállítása
 [Auto update] (Automatikus frissítés) az idő rádiós vagy kézi 

szinkronizálásának beállítása
 [Clock Setup] (Órabeállítás) az óra és a dátum beállítása 
 [Factory Reset] (Visszaállítás a gyári beállításokra): minden beállítás 

visszaállítása az eredeti gyári beállításokra
 [SW version] (SW verzió): a készülék szoftverének verziója

Megjegyzés: Ha 15 másodpercig nem nyom le egyetlen gombot sem, 
a menü eltűnik. Ez nem rendszerhiba.

FM rádió hallgatása
1.  A FUNCTION gomb nyomogatásával válassza ki az FM rádiót.
2.  Nyomja meg a SCAN gombot az automatikus keresés elindításához, 

vagy 
  Nyomja meg a TUNE +/- gombot a rádióállomás behangolásához.
3.  Nyomja meg a TUNE +/- gombot, és tartsa lenyomva 2 másodpercig 

a következő legerősebb állomás behangolásához.

Mono/Auto (Stereo) üzemmód
A ST.MO gomb megnyomásával válassza ki a MONO vagy AUTO 
hangmódot.
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FM rádióállomások kézi mentése.
1.  Hangolja be az FM rádióállomást.
2.  Nyomja meg, és 2 másodpercig tartsa lenyomva a PRESET gombot 

a programozás üzemmód aktiválásához.
3.  A kijelzőn rövid ideig megjelenik a P1 felirat; a TUNE +/- gomb 

nyomogatásával válassza ki a programhely számát
4.  Nyomja meg a SELECT gombot a jóváhagyáshoz
5.  Az 1-4 lépések ismétlésével mentsen a memóriába további FM 

állomásokat.

Programhelyre mentendő FM rádióállomás kiválasztása
-  FM üzemmódban válassza ki bármelyik programhely számát, és nyomja 

meg a PRESET gombot.
-  Nyomogassa a TUNE +/- gombot, majd nyomja meg a SELECT gombot 

a programhelyen lévő állomás kiválasztásához.

Az FM menü használata
1.  FM üzemmódban nyomja meg a MENU gombot az FM menübe 

lépéshez.
2.  A TUNE +/- gomb megnyomásával nézze végig a menüpontokat:
  [Scan setting] (Keresési beállítások)
   [All stations] (Minden állomás): minden elérhető rádióállomás 

keresése.
   [Strong only] (Csak ha erős a jel): csak az erős jelet sugárzó 

állomások keresése.
  [Audio setting] (Hangbeállítás)
   [Stereo allowed] (Sztereó engedélyezve): sztereó jelet sugárzó 

rádióállomások keresése. (Alapértelmezett)
   [Forced mono] (Csak monó): a csak monó jelet sugárzó 

rádióállomások keresése.
 [Language] (Nyelv): English/Cestina*/Polski/Magyar
  [Main menu] (Főmenü)
3.  Az opció kiválasztásához nyomja meg a SELECT gombot
4.  Ha az opció alatt további beágyazott opció áll rendelkezésre, ismételje 

meg a 2-3 lépést.

Az RDS információk megjelenítése
Az RDS (Radio Data System) egy olyan szolgáltatás, amely FM állomások 
számára lehetővé teszi többletinformáció megjelenítését. 
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1.   Hangolja be az FM állomást.
2.   Nyomogassa az INFO gombot az alábbi információk közötti lépkedéshez 

(ha rendelkezésre állnak):
  [Program Type] (Programtípus)
  [Radio text] (Radio text)
  [Signal strength] (Jelerősség)
  [Date/Time] (Dátum/idő)
  [Frequency] (Frekvencia)
  [Stereo/Mono] – hangüzemmód. Ez az opció lehetővé teszi, hogy az 

FM állomások vételét Auto (Mono/Stereo) vagy csak Mono üzemmódra 
állítsa.

Factory Reset (Gyári beállítás): Ez az opció minden beállítást visszaállít az 
eredeti gyári értékre. Az óra, a csatornalista és az elmentett programhelyek 
tartalma törlődik. A gyári beállítások visszaállítása után a rádió automatikusan 
keresni kezd a DAB sávon.

AUX IN (Külső bemenet)
Csatlakoztassa külső készülékét a készülék hátulján lévő 3,5 mm-es AUX IN 
csatlakozóba. A külső készülék lehet MP3-lejátszó, CD walkman, személyi 
számítógép stb. 

Figyelem: készüléke és az SRD 7800 rádió összekapcsolása előtt 
ellenőrizze, hogy a kimenő jel a készülékén minimális szinten van-e 
(minimális kimenő hangerő). Ezzel elkerülheti a rádió meghibásodását.

Automatikus kikapcsolás funkció
DAB/FM/AUX üzemmódban nyomogassa a SLEEP gombot az automatikus 
kikapcsolás idejének kiválasztásához.
A sorrend OFF (Kikapcsolva) > 15 > 30 > 45 > 60 > 90 perc. 
Ezután nyomja meg az SELECT gombot az automatikus kikapcsolás 
jóváhagyásához – az LCD-kijelzőn megjelenik az automatikus kikapcsolásig 
hátralévő idő. A lejátszó a beállított időtartam elteltével leáll.

Az automatikus 
kikapcsolás ideje 

számláló
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LEJÁTSZÁS BLUETOOTH-OS ESZKÖZRŐL
-  A készülék párosítása számára hatékony távolság 8-10 méter (nyílt téren).  
-  A rendszer és az eszköz közötti bármilyen akadály csökkentheti az üzemi 

hatótávolságot.
-  Nem garantált valamennyi Bluetooth eszköz kompatibilitása.
-  Ez a rendszer automatikusan engedélyezi a Bluetooth párosítást.

1.  Nyomja meg a FUNCTION gombot, és válassza ki a BLUETOOTH 
forrást. Villogni kezd a [PAIRING] (Párosítás) szöveg.

2.  Bluetooth eszközén engedélyezze a Bluetooth-t, és keresse meg 
a párosítani kívánt Bluetooth eszközt (ld. az eszköz használati 
útmutatóját).

3.  Miután készülékén megjelenik a [SRD 7800] elem, ezt válassza ki 
a párosítás és csatlakoztatás megkezdéséhez.

  Sikeres párosítás és csatlakoztatás után megjelenik a [Connected] 
(Csatlakoztatva) üzenet.

4.  Indítsa el a lejátszást az eszközén. A hang streamelésre kerül az Ön 
készülékéből az SRD 7800 rádióba.

5.  A TUNE +   / -   megnyomásával válasszon zeneszámot
6.  Nyomja meg a   gombot a PAUSE/PLAYBACK (szünet/lejátszás) 

funkció bekapcsolásához.

A Bluetooth-ról történő leválasztás hordozható készüléke deaktiválásával 
történik. 
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PROBLÉMAMEGOLDÁS
PROBLÉMA OK/MEGOLDÁS

Nincs tápellátás - A kapcsolót csúsztassa ON (bekapcsolt) állásba.
- Gondoskodjon róla, hoghy a tápcsatlakozó 
megfelelően legyen csatlakoztatva.
- Gondoskodjon róla, hogy a hálózati aljzatban legyen 
feszültség.
- Gondoskodjon róla, hogy az akkumulátorok teljesen 
fel legyenek töltve.
-  Ha a kijelzőn egy üres „Akkumulátor” ikon jelenik 
meg, csatlakoztassa a mellékelt 5V/1A adaptert, 
és töltse fel a készüléket, vagy használjon hálózati 
tápellátást.

Nincs hang - Állítsa be a hangerőt
A készülék nem 
reagál

- A kapcsolót kapcsolja OFF (kikapcsolt) állásba.
-  Húzza ki és dugja vissza a tápkábelt, majd 
a készüléket újra kapcsolja be.

Rossz minőségű 
DAB+/FM vétel

- Gondoskodjon róla, hogy az antenna teljesen szét 
legyen húzva.
-  Az elektromos zavarás háztartásában okozhat 
rossz minőségű vételt. A terméket tegye 
távolabb a készüléktől (különösen motoros és 
transzformátoros készülékek esetén).

A Bluetooth hang 
szakadozott vagy 
torz

-  Nincs a készülék túl közel olyan berendezéshez, 
amely elektromágneses sugárzást bocsát ki?

-  Nincs akadály a készülék és a forrásként szolgáló 
sztereó Bluetooth audióberendezés között?
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Kiegészítő információk

MŰSZAKI ADATOK
Általános
Tápellátási követelmények: 
AC 100-240 V ~, 60/50 Hz, max. 0,3 A
DC bemenet: 5 V   1 A

Tölthető Li-Ion akkumulátor: 
Típus: BL-5C akkumulátor (3,7 V, 1 000 mAh)* Csak eredeti táp- / 
töltőadaptert használjon.*
Energiafogyasztás: 9 W (üzemeltetés)
Működési idő akkumulátoros tápellátás mellett: 4-5 óra 50% hangerőszinten.
A főegység tömege: 0,68 kg
Méret – Főegység (sz × m × m) 247 × 60 × 157 mm
Kimeneti teljesítmény: 4 W RMS (2× 2 W)

Tuner 
DAB+: 174,928-239,200 MHz
Hangolási tartomány FM sávon: 87,5-108 MHz
Memória programhelyek állomásoknak: DAB–30 / FM–30

Bluetooth 
V5.0, A2DP, AVRCP profil támogatása, SBC codec
Frekvenciatartomány: 2402-2480 MHz
Max. sugárzási teljesítmény: 100mW

Aux-in (Külső bemenet) 
3,5 mm aux-in jack, a kábel nem a csomag része.
A termék tulajdonságai és műszaki jellemzői előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. 
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Érték és pontosság Mértékegység

A gyártó megnevezése 
vagy védjegye, az üzem 
azonosítószáma és címe

DONG GUAN CITY GANGQI 
ELECTRONIC CO.,LTD 
Shiyong Private Industrial Park, 
Hengli Town, Dongguan City, 
Guangdong Province, China.

-

A modell azonosítókódja GQ07-050120-DG -
Bemeneti feszültség 100-240 V
Bemeneti frekvencia 50/60  Hz
Kimeneti feszültség 5 V
Kimeneti áram 0,3 A
Kimeneti teljesítmény 6 W
Átlagos hatékonyság aktív 
üzemmódban 75 % %

Teljesítmény alacsony 
megterhelés mellett (10 %) / %

Terhelés nélküli 
energiafogyasztás 0,1 W



HU – 68  2021,    11/2021

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ 
MEGSEMMISÍTÉSI UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ
A csomagolóanyagokat hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK 
MEGSEMMISÍTÉSE

Ez  a  jel  a  terméken,  annak  tartozékain  vagy  csomagolásán 
azt  jelöli,  hogy  a  terméket  nem  szabad  a  többi  háztartási 
hulladékkal  azonos módon  kezelni.  Kérjük,  hogy  a  terméket  adja 
le  elektromos  és  elektronikus  berendezéseket  újrahasznosító 
gyűjtőtelepen.  Az  Európai  Unió  egyes  országaiban  vagy  más 
európai  országokban  a  termékek  az  eladóhelyen  azonos  új 
termék  vásárlásánál  visszaválthatók  lehetnek. A  termék megfelelő 
módon  történő  megsemmisítésével  segít  megőrizni  az  értékes 
természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-
megsemmisítés  által  okozott  esetleges  negatív  környezeti  és 
egészségügyi  hatások  megelőzéséhez.  További  részletekért 
forduljon  a  helyi  önkormányzathoz  vagy  a  legközelebbi  hulladék-
megsemmisítő  gyűjtőtelephez.  Az  ilyen  típusú  hulladék  nem 
megfelelő ártalmatlanítása esetén a törvény szerint bírság szabható 
ki.

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

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

Ez a termék megfelel az EU követelményeinek.

A FAST ČR a. s. ezúton kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EK 
irányelv elengedhetetlen követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek.  

A  szövegben,  kivitelben  és  műszaki  jellemzőkben  előzetes  figyelmeztetés 
nélkül változtatások történhetnek, és a változtatások jogát fenntartjuk.

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


