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1. Termekjellemzok
Szabaduljon meg a hirtelen h6mersekletcsokkenes okozta karokat61 az aut6ban, javftsa az aut6 bels6 
h6mersekletet, es melegftse el6 a motor hut6folyadekat, hogy elkerulje a motor kopasat alacsony 
h6mersekleten. El6segfti az aut6 bels6 leolvasztasat, az aut6 indftasat, az auto ablakanak leolvaszt6 kodet. 

2. Termekle1 ras

Gyujt6gyertya 

tgester i Futesi z6na 
Leg beszfvas 

Tuzall6 anyagb61 keszult jar6kerek 

Ventilator 

4. Modell



A távirányító nem tartalmaz elemet. Egy 12V-os 23A akkumulátort kell vásárolni.



Működési mód

1. Működés közben a sebesség 1~10 tartományban állítható be.
2. Hőmérsékletszabályozó üzemmódban a hőmérséklet 8~36°C tartományban állítható be, és a
sebesség a jármű hőmérsékletével változik. Amikor a hőmérséklet emelkedik vagy csökken, a vezérlő
kapcsoló automatikusan beállítja a sebességet, hogy gyorsan elérje a beállított hőmérsékletet.
3. Ha működés közben hiba lép fel, a hibakód megjelenik a kezelőpanelen.

A termék helyes kezelése

Termék be/ki:
Nyomja meg a bekapcsológombot a készülék be- vagy kikapcsolásához. Nyomja meg a középső 
gombot az aktuális sebesség/hőmérséklet-szabályozási mód váltásához.

Sebességszabályozás: 
A gombot az óramutató járásával megegyező irányban elforgatva növelheti a sebességet vagy a 
hőmérsékletet 1 fokozatot. A maximális sebesség 10-es fokozat, a maximális hőmérséklet pedig 36°C. 
Fordítsa a gombot balra a sebesség/hőmérséklet 1 fokozatú csökkentéséhez. A maximális sebesség az 
1-es szint, a minimális hőmérséklet pedig 8°C.

Alapbeállítások:
A készülék bekapcsolása után tartsa lenyomva a beállítások gombot        3 másodpercig, hogy belépjen 
az alapbeállítási felületre. Megjelennek a beállítási paraméterek, és a kezelőfelület a beállítási 
paraméterek alatt konkrét adatokat jelenít meg.

F0: Aktuális idő 
F1: Automatikus indítási idő 
F2: Működési idő [automatikus indítás után] 
F3: Autostart kapcsoló beállítása 
F4: Nyelvváltás (kínai, angol, orosz)
F5: Hőmérséklet-kompenzáció 
F6: Olajmennyiség a tartályban [5-50L (érték 5L-es lépésekben)] [információ a kijelzőn - ha nincs 
tartályállapot-ellenőrzés] 
F7: Olajszivattyú kapacitása [16/22/28/32UL (alapértelmezett 22UL)]. 
F8: Bluetooth kapcsolat
F9: A készülék automatikus indítása/leállítása; (automatikus üzemmódban, amikor a jármű 
hőmérséklete eléri a beállított hőmérsékletet, 30 másodperc múlva automatikusan kikapcsol. Ha a 
jármű hőmérséklete 2°C-kal a beállított hőmérséklet alatt van, 30 másodperc múlva automatikusan 
bekapcsol. 

Nyomja meg a tárcsát a módosításhoz. Nyomja meg ismét a tárcsát az adatmódosítás 
megerősítéséhez.

Forgassa a tárcsát a paraméterek beállításához. Miután minden beállítást elvégeztünk, tartsa lenyomva 
a beállítások gombot         az összes alapbeállítás elmentéséhez.

Működési mód:
Aktiválja az üzemmódot a bekapcsoló és a beállítási gomb 3 másodpercig történő lenyomva tartásával. 
A kijelzőfelület a programon belüli konkrét adatokat mutatja. Forgassa el a tárcsát a program 
beállításához. 

Adatok megjelenítése: 
En00: A készülék alaplapjának verziószáma 
En01: Hibakód (a részleteket lásd a hibaelhárítási szakaszban)
En02: A burkolat hőmérséklete 



En03: Tápfeszültség 
En04: A fűtőberendezés működési sebessége 
En05: Járműhőmérséklet
En06: Tengerszint feletti magasság (bal felső sarok)
En07: Olajszivattyú aktiválása 
En08: Távirányító csatlakoztatása 
En09: Bluetooth kapcsolat

Lépjen be az En08 interfészre. A kezelőfelületen megjelenik az "rte". A kapcsolat elindításához tartsa 
lenyomva a gombot 3 másodpercig. A képernyőn megjelenik a "P1". Ezután nyomja meg a távirányító 
gombját a paraméter értékének növeléséhez. Ha a képernyőn a "P2" felirat jelenik meg, ez azt jelenti, 
hogy az összekapcsolás sikeres volt. 

Kulcsfontosságú definíciók: 
P1: Növelés gomb
P2: Csökkentés gomb 
P3: üzemmódválasztó gomb
P4: Bekapcsológomb

Utolsó távirányító csatlakozási adatok törlése: tartsa lenyomva a bekapcsológombot 7 másodpercig a 
bekapcsolási önellenőrzés során. A kezelőfelületen megjelenik a "CLr'" felirat az adattörlési folyamat 
elindításához. Ha a kezelőfelületen a "SUC" felirat jelenik meg, ez azt jelzi, hogy az adatok törlése 
folyamatban van. 

Pump oll üzemmód: 
Tartsa lenyomva a bal alsó gombot a bekapcsolási önellenőrzés alatt, amíg a képernyőn meg nem 
jelenik a "P-" felirat. Amikor a szivattyúzás ikon kigyullad, a kijelzőn 300 másodperces visszaszámlálás 
kezdődik a gomb felengedéséig. A visszaszámlálás vége a szivattyúzás automatikus befejezését jelzi. 
Ezt a műveletet bekapcsolt állapotban kell elvégezni. 

A tartály feltöltése: 
Bekapcsolt állapotban tartsa lenyomva a szivattyú gombot 7 másodpercig a tartály feltöltéséhez. 
Bluetooth-kapcsolat: keresse meg és töltse le a megfelelő "AirHeaterBLE" nevű alkalmazást az 
Android shopban vagy az APP áruházban, majd kövesse az alábbi lépéseket a készülék 
mobiltelefonjával történő csatlakoztatásához és vezérléséhez. 

1. Tartsa lenyomva a gombot és   3 másodpercre, amikor a készüléket bekapcsolják. A képernyőn 

megjelenik a "bLE" felirat. A képernyő tetején a Bluetooth-verzió 6 számjegyű (0-F) nevet jelenít meg. 



2. Csatlakozzon mobiltelefonjához Bluetooth-on keresztül: kattintson a jobb felső sarokban lévő
Bluetooth szimbólumra, keresse meg a megfelelő Bluetooth nevet: BYD+ a Bluetooth eszköz MAC
címe + 4 számjegy a meghajtóból (fenti ábra). Ezután kattintson a Bluetooth névre a csatlakozáshoz.

3. Tartsa lenyomva a bekapcsológombot a készülék be-/kikapcsolásához.



4. Kattintson  , a beállítások képernyőjére lép. Állítsa be a nyelvet (angol/kínai), a jelszót, és kattintson a

"mentés" a beállítások mentéséhez. 

5. Kattintson az üzemmód gombra a sebesség- vagy hőmérsékletszint váltásához. Ezután kattintson a
"fel+" / "le -" gombra a szint (1-10) vagy a hőmérséklet (8°C - 36°C) növeléséhez vagy csökkentéséhez.



6. Hibakijelzés: ha a készülék meghibásodik, akkor az E-xx hibakódot jeleníti meg. A hiba típusára
vonatkozó információkat az alábbi táblázatban találja.



Problémamegoldás

Kijelző A hiba oka Megoldás

Hiba indításkor Ellenőrizze, hogy az olajszivattyú működik-e. Ellenőrizze, hogy az 
olajkeringtető csatlakozók nem sérültek-e meg vagy vannak-e elzáródva. 

Nincs olaj és a
 motor leáll Ellenőrizze, hogy nincs-e olaj az üzemanyagtartályban.

Rendellenes 
feszültség

1. Ellenőrizze, hogy a készülék tápfeszültségének típusa megfelel-e 
a jármű tényleges feszültségének. 
2. Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség nem magasabb 32V-nál, illetve 
a 24V-os változat esetében nem alacsonyabb 18V-nál. 
3. Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség nem magasabb 18V-nál, illetve 
a 12V-os változatnál nem alacsonyabb 9V-nál. 
4. Ellenőrizze, hogy a fő kábelköteg csatlakozója nem laza-e. 

A kimeneti levegő 
hőmérséklet-
érzékelőjének 

sérülése 

1. Ellenőrizze, hogy a kipufogógáz-hőmérsékletérzékelő 
csatlakozója nem laza vagy rosszul van-e csatlakoztatva.
2. A kipufogógáz-hőmérsékletérzékelő meghibásodása, cserélje ki 
az alaplapot. 
3. Alaplap hiba, cserélje ki az alaplapot. 

Légbeszívási 
hőmérséklet-

érzékelő hibás 

A beszívott levegő hőmérséklet-érzékelőjének hibája, 
cserélje ki az alaplapot.

Olajszivattyú 
meghibásodása

1. Ellenőrizze, hogy az olajszivattyú dugója nem laza vagy 
rosszul van-e csatlakoztatva.
2. Ellenőrizze a fő kábelköteg szétkapcsolását. 
3. Olajszivattyú meghibásodása, cserélje ki az olajszivattyút. 

A ventilátor 
meghibásodása 

1. Ellenőrizze, hogy a gépkocsi ventilátora el van-e zárva. 
2. Ellenőrizze, hogy a ventilátor dugója nem laza vagy rosszul van-
e csatlakoztatva.
3. Ventilátor meghibásodása, cserélje ki a ventilátort. 
4. Ellenőrizze, hogy a ventilátorkerék indukciós mágnese nem 
hiányzik-e vagy nem rossz polaritású-e. 
5. Ellenőrizze, hogy az alaplapon lévő szélsebesség-érzékelő 
megfelelő-e. 
6. Alaplap hiba, cserélje ki az alaplapot. 

Gyújtógyertya 
sérülés 

1. Ellenőrizze, hogy a gyújtógyertya nincs-e rosszul 
csatlakoztatva. 
2. Sérült gyújtógyertyák, cserélje ki a gyújtógyertyákat. 
3. Sérült alaplap, cserélje ki az alaplapot. 

Védelem a magas 
hőmérséklet ellen

1. Helytelen vagy hibás típusú hőmérséklet-érzékelő, 
cserélje ki az érzékelőt. 
2. Alaplap hiba, cserélje ki az alaplapot. 

Hibás 
hőmérséklet-

érzékelő 

1. Ellenőrizze, hogy a hőmérséklet-érzékelő csatlakozója nem 
laza vagy rosszul van-e csatlakoztatva.
2. Hibás vagy sérült típusú hőmérséklet-érzékelő, cserélje ki az 
érzékelőt. 
3. Az alaplap sérülése esetén cserélje ki az alaplapot. 



Környezetvédelem

Az Európai Unió irányelvének megfelelően felcímkézett elektronikai berendezések 
hulladéka, nem keverhető más települési hulladékkal. A következőkre vonatkozik 
szelektív gyűjtés és újrahasznosítás a kijelölt gyűjtőhelyeken. Azzal, hogy biztosítja, 
hogy A termék megfelelő ártalmatlanításának biztosításával Ön segít megelőzni a 
lehetséges negatív következményeket a környezet és az emberi egészség 
szempontjából. Hulladékgyűjtő rendszer A használt berendezések gyűjtőrendszere 
megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak a 
hulladék ártalmatlanítására. A témával kapcsolatos részletes információk a következő 
címen szerezhetők be Részletesebb információért forduljon az önkormányzathoz, a 
szállítójához vagy ahhoz az üzlethez, ahol a termék forgalmazása történik. az üzlet, 
ahol a terméket vásárolta.

A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű irányelveinek a 
biztonsági kérdésekre vonatkozó követelményeinek, egészség- és környezetvédelem, 
meghatározva a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.

A készülék újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai 
szerkezete miatt idővel és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális 
működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék optimális 
működési feltételei adottak, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A 
tényleges üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, 
hanem a termék jellemzője.



J6talhisi jegy 
lmpor!5r neve es cfme: INN PRO Rober! Bl�dowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, lengyelorsziig 

Termeke! er!ekesito elad6 (forgalmaz6, a jogszabalyi j6tallas kiitelezettje) neve es cfme: 

Viisiirliis napja (szerzodeskii!es) es fogyasz!6 reszere tiirten5 ii!adiis: 

Szamlaszam/Csomagszam: 

A termek ada!ai: 

Tfpusa: 

Megnevezese: 

Azonosit6 szama: 

Garancla hossza: 

TISZTELT YASARLO 

Koszonjuk, hogy az INNPRO llltal forgalmazott termeket valasztotta. Remeljuk, hogy j6 hasznat fogja venni termekUnknek a 

kes6bbiekben. Nern val6szfnu, hogy a !ermek haszmlla!a soran javf!asra log szorulni, de amennyiben megis, abban az ese!ben 

kiizvetlenUI az elad6hoz (lorgalmaz6) lordulha! segftsegert. A kenyelme!lensegek elkerUlese erdekeben kerjuk, hogy figyelmesen 

olvassa el a kezelesl utmutat6t, mie16tt a forgalmaz6hoz fordul. 

JCTAllASlfElT�TElEK 

A Termekek vonatkozasaban a termek tulajdonosa az Ill riigzftelt j6tallasl lelte!elek szerlnt ervenyesfthe! j6tallasi igeny!, lelteve, 

hogy fogyaszt6nak min6sul (,a szakmaja, onall6 foglalkozasa vagy uzleti tevekenysege koren kfvul eljar6 termeszetes szemely"). 

A j6tallasi igeny az eredeti J6tallasi Jegy bemutatasaval a j6tallasi ido alatt barmikor ervenyesfthet6 az elad6val (forgalmaz6) 

szemben. 

KIZARO OKOK ES KORlATOZASOK 

Az import6r nem vallal j6tallast a termek vagy barmely tartozek reszet kepezil szollver minilsegere, teljesftmenyere, pontossagara, 

megbfzhat6sagara illetve alkalmassagara vonatkoz6an. Az elad6 (forgalmaz6) mentesul a j6tallasi ktitelezettseg al61, ha az elad6 

(forgalmaz6) vagy a j6tallasi javftasok elvegzesevel megbfzott szerviz bizonyftja, hogy a hilla oka a teljesfles utan keletkezett. 



A jolillis lll!m lerjell ki IZ alilllli e1etekre: 

a) Fizikai serUles, tuzkar vagy vfzkar, amelyek nem gyartasi hibab6I fakadnak, ide ertve tobbek kozott a lelhaszm'il6i hibakat;

b) Nem rendeltetesszeru haszmllatb6I ad6d6 serules, engedely nelkuli szetszerelesbol, a termek megbontasab6I fakad6an, melyek

nem allnak iisszhangban a lelhaszmll6i utmutal6ban foglallakkal;

c) Vfzkar, mely nem megfelelo elllkeszftes, hasznalat, vagy a felhaszmll6i utmutat6val nem osszhangban levll hasznalatb6I fakad; 

d) Engedely nelkuli atalakftas az aramkorben, nem megfelelll akkumulatorhasznalatb6I fakad6 serulesek;

e) Serules, ami rossz idojarasi korulmenyek kozott Uirleno haszmllatb6I fakad (pl.: vihar, homokvihar, eso, stb.); 

f) Serules, ami nagy elektromagneses mezoben torten6 uzemeltetesblll fakad; 

g) SerUles, ami egyeb magas interferenciaju kiimyezetben tiir!en6 Uzemeltetesbol fakad; 

h) Serules, ami alacsony akkumulatorfeszultsegbol vagy hibas akkumulator haszni'ilatab6I fakad; 

i) Olyan termekek eselen, amelyek azonosfl6ja hamisftott vagy megsemmisult; 

j) Termekek, amik nem rendelkeznek eladast igazol6 dokumentumokkal, vagy az eladast igazol6 dokumentum beazonosithat6an 

nem ahhoz a lermekhez tartozik, vagy az eladasl igazol6 dokumentum hamisftott;

k) helytelen tarolasb6I, szallftasb6I, leejtesb6I eredo serules eseten;

I) Rongalas eseten; 

m) Vi'isi'irlas utan keletkezell okb6I ad6d6 meghibasodas eseren;

n) A gyart6 altal el6frt rendszeres ellenlirzes, karbantartas elmulasztasa;

o) Barmely a hibat vagy annak okat el6idez6 beavatkozas vagy javf!as, amelyet nem a jelen j6tallasi jegyen lel!Llnte!e!I hivatalos 

szerviz vegez. 

JOGSZABAlYI JDTAllAS 

A fogyaszt6i szerzodes kereteben a Magyarorszagon vasarolt, forgalmaz6 a Ital forgalomba hozo!l lermekekre a 151 /2003. (IX. 

22.) Kormanyrendelet alapjan kotelezo jogszabiilyi j6tallas vonatkozik, amelynek id6tartama a termek atadasanak, vagy az elad6 

vagy az elad6 kiizremukiid6je altali Uzembe helyezes idlipontjal6I szamftoll 

· 1 0 000 forintot elero, de 100 000 forintot meg nem halad6 eladasi ar eseten egy (1) ev,

· 100 000 forintot meghalad6, de 250 000 forintot meg nem halad6 eladasi ar ese!en ke! (2) ev, 

· 250 000 forint eladiisi iir felell hiirom (3) ev. 

E hataridok elmulasztasa jogvesztessel jar. 

A jogszabalyi j6!allas a termeke! tinnek kiizve!leniil er!ekesflo elad6t (forgalmaz6t) !erheli. A 151 /2003. (IX. 22.) Kormanyrendele! 

4. § (2) llekezdese alapjan, a j6tallasi jegy szabalytalan kiallftasa vagy a j6talli'isi jegy fogyaszt6 rendelkezesere bocsatasanak

elmaradasa a j6tallas ervenyesseget nem erinti. A szabalytalanul kiallftott j6tallasi jegy alapjan ervenyesftett igenyek teljesftese

az elad6! (forgalmaz6t) terheli. A Jogszabalyi j6tallasb6I eredo jogok ervenyesftesenek nem fel!etele a termek felbonto!I 

csomagolasanak fogyaszt6 altali visszaszolgaltatasa. Jelen J6tallasi jegyben foglaltak a fogyaszt6nak a ttirvenyb6I eredo jogait 

nem erintik.



JOGSZAIIAlYI JDTAllAS AlAPJAN ERVENYESITHETO JOGOK 

A j6tiillasi id6n lleliili meghibasodiis eselen a fogyaszt6 valasztasa szerint 

a) kijavf!as! vagy kicsereles! kiive!elhel, kiveve, ha a valaszloll szava!ossagi igeny leljesf!ese lehetetlen, vagy ha az a forgalma

z6nak a masik szavatossagi igeny teljesitesevel osszehasonlftva aranytalan tiibbletkiiltseget eredmenyezne, figyelemlle veve a

termek hibatlan allapotban kepviselt erteket, a szerzodesszeges sulyat es a kellekszavatossagi jog teljesitesevel a jogosultnak 

okozott erdekserelmet; 

b) aranyos ilrleszilllltils! igenyelhet, vagy - ha a forgalmaz6 a kijavftilsl vagy a kicserelesl nem villlalta, e kiitelezellsegenek

meglelelll hataridlln belul nem tud elege! tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavflashoz vagy kicsereleshez luzlldll erdeke megszunt

elallhat a szemidesloL Jelen!ek!elen hilla miatt elallasnak nines helye. 

A forgalmaz6 - a fogyaszt6 eltero rendelkezese hianyaban k1ileles a termekel nyolc (8) napon belUI kicserelni, ha 

a) a Jogszabalyi j6tallas idotar!ama ala!! a !ermek elsll alkalommal !iir!enll javf!asakor megallapf!as! nyer, hogy a lermek nem

javithat6, vagy

b) a termek harom (3) alkalommal tiirten6 kijavitasat kiivet6en ismet meghibasodik; vagy 

c) a lermek kijavftasara a kijavftasi igeny elad6val val6 kiizleset61 szamitott harmincadik (30.) napig nem kerul sor, a harmincnapos 

ha!arido eredmenytelen elteltelol szamitva.

Ha a fenliek szerin! a termek cserejere nines lehet6seg, az elad6 (forgalmaz6) a fogyaszt6 altal bemutatott, a termek ellenerteke

nek megfizeteset igazol6 bizonylaton feltUntetett vetelarat nyolc (8) napon belul a fogyaszt6 reszere visszaterfti. 

A kijavftast vagy kicserelesl - a termek tulajdonsagaira es a jogosul! altal elvarhat6 rendel!etesere figyelemmel - meglelelo 

hataridon belul, a fogyaszt6 erdekeit kfmelve kell elvegezni. A j6tallasra kotelezettnek torekednie kell arra, hogy a kijavftas vagy a 

kicsereles legfeljebb 15 napon belul megtiirtenjen. J6tallasi igenyet a fogyaszt6 kiizvetlenul az elad6nal (forgalmaz6) kiiteles a 

meghibasodas eszleleset kiivet6en haladektalanul bejelenteni. Ha a fogyaszt6 a termek meghibasodasa miatt a vasarlast6I 

(Uzembe helyezestol) szamftoll harom munkanapon belUI ervenyesfl csereigeny!, az elad6 (forgalmaz6) nem hivatkozhal aranyla

lan tobbletkoltsegre, hanem koteles a fogyasztasi cikket kicserelni, lelteve, hogy a meghibasodas a rendeltetesszeril hasznalatot 

akadalyozza. 

A j6tallas id6tartaman belul j6tallasi javitasi munkakat csak a kijeliilt szerviz vegezhet, az ervenyes J6tallasi jegy alapjan. Minden 

j6tallas kere!en beluli javftils eselen ellenorizze a javftasi szelvenyek megfelelo kitolteset. A javitas saran a termeklle csak uj 

alkatresz kerulhet beepftesre. Amennyiben a javftast a kijeltilt szakmGhely nem vegzi el, vagy a javftast nem is vallaljak, ugy a 

fogyaszt6 a termeket a j6tallils kiitelezettjenek koltsegere mashol is kijavittathatja. A javitas kiiltsegeinek megterftesehez, annak 

megfelelo szamlaval tortenli igazolasa szLlkseges. A dolognak a kicserelessel vagy a kijavitassal erintett reszere a j6tallasi igeny 

ujb6I kezdodik. 

JDTAllASRA VONATKOZD KOZOS SZABAlYOK 

Amennyiben a termek (az ujkenl torteno elso vasarlils idopon!jat6I szamflva) a j61allasi idon belul a gyarlas, vagy a gyartas saran 

nem megfelel6 anyag alkalmazasa miatt meghibasodik, azt a J6tallasi teruleten belul az import6r hivatalos keszulek szervize 

terftesmentesen megjavftja, vagy a termeket, vagy hibas alkatreszet kicsereli, amennyiben a hibas alkatreszre a jelen J6tallasi 

jegyben frt felletelek, es korlatozasok figyelembevetelevel a Szerzodeses j6tallas ervenyes. Minden kicserelt termek, illetve 

alkatresz tulajdonjoga a cseret elvegzore szall. 

J6tallas csak a j6tallasi id6n belUI, a hi bas termek atadasa, valamint a vasarlast bizonyit6, a vasarlas datumat, a modell tipusat es 

az elad6 forgalmaz6 nevet tartalmaz6 eredeli dokumentum 06tallasi jegy, annak hianyaban szamla vagy nyugta) ezen adattartal

maban olvashat6 es sertetlen bemuta!ilsa ese!en ervenyesf!he!o. Ellenkezo esetben az import6r hivatalos keszulek szervize a 

dijmentes j6tallasi szervizszolgaltatast visszautasfthatja. 

A j6tallas nem ervenyes olyan termekre, amelyen a lipus- vagy sorozatszamot megvaltoztattak, toroltek, eltavolftottak vagy 

olvashatatlanna !ettek. 



Kerjiik a j6tallasi jegy vasarlaskor torten6 megfelel6 kitolteset koriiltekint6en ellen6rizze, a J6tallasi jegyet pedig gondosan 6rizze meg. 

Elveszett J6tallasi jegy p6tlasara csak az eladas napjanak hitelt erdeml6 igazolasa (pl. datummal es belyegz6vel ellatott szamla, 

eladasi jegyzek bemutatasa) eseten van lehet6seg. A j6tallasi jegyen tortent barmilyen javitas, torles, atiras, vagy val6tlan adatok 

bejegyzese a J6tallasi jegy ervenytelenseget vonja maga utan. 

Kerjiik, hogy a termekb61 eltavolithat6 adattaro16 eszkozok elvesztesenek/meghibasodasanak elkeriilese vegett azokat a termek 

javitasra leadasat megel6z6en tavolitsa el a termekb6I. 

A j6tallas nem terjed ki a hibas termek import6rhoz, illetve az importer hivatalos kesziilek szervizehez, a nem importer altal megjelolt 

szallitmanyoz6 altal torten6 szallitassal kapcsolatos szallitasi koltsegekre es kockazatra. 

Jelen j6talliisi jegyen megadott termekre a Gyart6 toviibbi kiegeszit6 j6talliist is nyujt(hat), melynek felteteleit - termekt61 fiigg6en - a 

megviisiirolt termekhez csatolt Hasznalati Otmutat6 es/vagy a Gyart6 hivatalos hon lap tartalmazza. A Fogyaszt6 a jogszabiily alapjiin 

kotelez6 j6tiilliisi id6n tul a termekkel kapcsolatos j6tiilliisi igenyet a Gyiirt6 iiltal meghatiirozott kepviseleti pontokon jelezheti. 

Jogvita eseten a Fogyaszt6 a megyei (f6varosi) kereskedelmi es iparkamarak mellett mukod6 bekeltet6 testUlet eljiirasiit is kezdemeny

ezheti. 

JOTALLAS KERETEBEN VEGZETT JAViTASOK/CSEREK: 

Bejelentes diituma: Visszaadiis diituma: 

Hibajelenseg: J6talliis uj hatarideje: 

Uj azonosit6 sziim: Munkalapszam: 

(Ph) Elvegzett javitiis/csere: 

Bejelentes diituma: Visszaadas diituma: 

Hibajelenseg: J6tiilliis uj hatiirideje: 

Uj azonosit6 sziim: Munkalapsziim: 

(Ph) Elvegzett javitiis/csere: 

Bejelentes datuma: Visszaadas datuma: 

Hibajelenseg: J6talliis uj hatiirideje: 

Uj azonosit6 szam: Munkalapszam: 

(Ph) Elvegzett javitiis/csere: 

Az elad6 Gogszabalyi j6tallas kotelezettje) belyegz61enyomata Vasarl6 alairasa 
es a J6tallasi Jegy kiallitas soran eljar6 szemely alairasa 




