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Tartalom

1 – Vegye ki a régi érzékelőt

2 – Tegye be az új érzékelőt

3 – A készülék felhasználói visszaállítása (reset) (új érzékelő esetén nem szükséges)

1. Vegye ki az érzékelő régi modulját

1.1 Csúsztassa a tápellátás kapcsolóját OFF (piros) állásba

1.2 Vegye le az alsó burkolatot

1.3 Vegye ki a műanyag biztosítékot
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1.4 Vegye ki az érzékelő modulját

2 Tegye be az érzékelő új modulját

2.1 Tegye be az érzékelő modulját a megfelelő helyre, és nyomja felfelé

2.2 helyezze fel a műanyag biztosítékot, ami az érzékelő modulját a helyén 
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tartja

2.3 helyezze fel a burkolatot a készülékre

2.4 Befejezés: A tápellátás kapcsolóját csúsztassa „ON” (zöld) állásba
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3. A készülék felhasználói visszaállítása (reset)

1) Kapcsolja be a készüléket. Megjelenik az ALCO felirat.

2) Ebben az üzemmódban tartsa lenyomva a fel és le nyílgombokat, majd tegye hozzájuk 

az ON/OFF gombot is. Ha ezeket a gombokat néhány másodpercig lenyomva tartja, 

megjelenik az alábbi képernyő.

3) A fel nyílgomb segítségével módosítsa az első számjegyet 1-re (ld. az alábbi ábrát), és 

várjon. Megjelenik az utolsó resetelés óta elvégzett mérések listája.

4) Azután tartsa 3 másodpercig lenyomva az ON/OFF gombot, és a készülék resetelése 

befejeződik. A készülék automatikusan visszaállítja a kezdőképernyőt, és tovább 

használhatja.



HU – 6

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA 
VONATKOZÓAN
A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre 

helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az 

elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. 

A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt 

hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országaiban vagy más európai országokban a 

termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék 

helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkörnyezetre és emberi egészségre 

kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen 

kezelésével adódhatnának. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy 

a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a 

helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban
Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a 

szükséges információkat az eladójától vgy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, 

kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól 

vagy az eladójától.

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

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes fi gyelmeztetés 

nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

Az eredeti verzió cseh nyelvű.

A gyártó címe: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01
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HU  Jótállási jegy

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 termék gyártója: FAST ČR, a.s. (Černokostelecká 1621, 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:

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

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: info@fasthungary.hu
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