
JÓTÁLLÁSI JEGY 
 
Vállalkozás neve és címe:  ........................................................................  

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

Termék típusa:  .........................................................................................  

Termék sorozatszáma (amennyiben van):  ...............................................  

Vásárlás dátuma:  .....................................................................................  

 
 PH. ....................................... 
 Kereskedő aláírása 
 
 
Tudnivalók: 
A vásárlót ezen jótállási jegy alapján   10 000 - 100 000 Ft  között  egy év,   100 000 - 250 000 Ft  között  két  év,  
250 000 forint eladási ár felett három év jótállás illeti meg a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet szerint. 
Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így 
például, ha a hibát szakszerűtlen üzembe helyezés, rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési 
útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, - helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, 
természeti csapás okozta. 
Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést 
követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik 
jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a 
szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a 
fogyasztónak okozott érdeksérelmet. A jótállásból eredő jogok érvényesítésénél nem írható elő feltételként, hogy 
a termék csomagolását is vissza kell adni. 
Ha a termék első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási 
cikk nem javítható, akkor főszabály szerint 8 napon belül kell kicserélni. Ha a cserére nincs lehetőség, akkor a 
vételárat kell 8 napon belül visszafizetni. Ha a fogyasztási cikk kijavítása 30 napon belül nem történik meg, 
főszabály szerint a vállalkozás köteles a 30 napos határidőt követően 8 napon belül kicserélni a terméket. Ha a 
cserére nincs lehetőség, akkor a 30 napos kijavítási határidőt követő 8 napon belül a vételárat kell visszatéríteni. 
(Kivéve: lásd rendelet) 
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, 
fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. 
A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve 
kártérítési – jogainak érvényesítését. 
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Általános Kezelési Útmutató 

 
BEVEZETŐ 

 
Köszönjük, hogy cégünk termékét választotta! A termék megfelelő kezelés 
esetén éveken át megbízhatóan fogja szolgálni Önt, megfelelve a 
hangtechnikai eszközzel szembeni kívánalmainak. Kérjük, olvassa el az 
általános kezelési útmutatót, hogy megismerje új készülékét és a készülék 
kezelésével kapcsolatos legfőbb tudnivalókat! 
 
 

A KÉSZÜLÉK KICSOMAGOLÁSA 
 

Kérjük, óvatosan csomagolja ki a terméket. Ha sérülést észlel rajta, eredeti 
csomagolásában juttassa vissza a kereskedőhöz. A gyártó cég nem vállal 
garanciát olyan sérülésekért, melyek az eszköz nem megfelelő 
csomagolásából származnak. 
 
 

FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK 
 
1. A készülék burkolatának eltávolítása magával vonja az áramütés 

kockázatát! Soha ne távolítsa el a készülék burkolatát! 
2. Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérséklet, nedvesség, por vagy 

vibráció hatásának! Soha ne használja az eszközt nyirkos környezetben! 
3. A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket. Az 

esetleges javítási munkálatokat minden esetben bízza a szakszerviz 
szerelőire! A termék burkolatának megbontása esetén a garancia 
megszűnik! 

4. Minden esetben használjon jó minőségű, földelt csatlakozókábelt! 
5. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót az aljzatból, ha hosszabb ideig nem 

használja a készüléket. Ha el kívánja távolítani a hálózati kábelt, először 
a hálózati forrásból húzza ki azt! Soha ne csatlakoztassa az eszközt nem 
megfelelő feszültségű áramforrásra! 

6. Soha ne zárja el a készülék burkolatán lévő szellőzőnyílásokat! 
 



 
ÁLTALÁNOS KEZELÉSI TUDNIVALÓK 

 
1. Az eszköz be- és kikapcsolása előtt minden esetben állítsa “0” pozícióba a 

hangerő potmétert. Ezzel nem csupán a hangsugárzót védi, de saját 
hallásának épségét is oltalmazza. 

2. A hangszínszabályzó potmétereket forgassa 12 óra állásba, majd próbálja 
ki őket különböző állásokban, így ismerje meg az egyes 
hangszínszabályzók hangképre gyakorolt hatását. 

3. Mindig használjon jó minőségű, földelt kábelt a hangszerek és effektek 
csatlakoztatására. 

4. Ismerje meg a “Gain” (Bemeneti jelszint) és a “Volume” (Hangerő) 
potméterek hangképre és a hangerőre gyakorolt hatását. Megfelelő 
együttállás esetén elérheti a kívánt hangerőt és a kívánt torzítási mértéket. 
Ne feledje: ha a potmétereket “10” állásba mozdítja, nem biztos, hogy a 
legjobb hangot kapja! 

5. Ha készüléke el van látva “PPI” (“Peak Programme Indicator”) vagy 
“Clip” jelzőfénnyel, úgy állítsa a potmétereket, hogy azok normális játék 
esetén ne világítsanak, csak a legerősebb jelek leadásakor villanjanak fel. 

 
 
 

SZERVIZ 
 
A termékek alapos vizsgálaton és teszten esnek át a gyár elhagyása előtt, 
ennélfogva megfelelő használat esetén éveken át üzemelnek hibátlanul. 
Abban az esetben, ha mégis probléma lépne fel, cselekedjen az 
alábbiaknak megfelelően: 
a) Lépjen kapcsolatba a kereskedővel, akitől a készüléket vásárolta, és 
tájékoztassa őt a hiba természetéről. 
b) Ha a kereskedő nem tud segíteni a hiba elhárításában, az eredeti 
csomagolásban juttassa vissza a készüléket az országos 
márkaképviselethez, vagy a szakszervizbe. Mellékelje nevét és címét, a 
probléma leírását, a készülék szériaszámát, illetve a vásárlás helyét és 
idejét. 
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