
 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
BC2001E – Laica “Baby Line” audio bébiőr 

 
 

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat és figyelmeztetéseket, és az útmutatót tartsa biztonságos helyen.  
 
Az Ön új Laica audio bébiőr azért készítette a Laica, hogy folyamatosan tudjon figyelni a gyermekére.  
Kompakt és apró méretének köszönhetően akár az övére is fel tudja csatolni. Két csatornás és akkumulátorral  illetve hálózatról is működik.  
 
ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK 
Néhány alapvető szabály minden elektromos készülék használatához: 
• Használat után, tisztítás előtt vagy ha csak bármilyen tartozékot szeretne cserélni, mindig , húzza ki a dugót a konnektorból, áramtalanítsa a készüléket  
•  A kábelt soha ne a készülékkel együtt húzza ki  hanem, fogja meg a  dugót és azt húzza ki a konnektorból. 
• Ha egy elektromos berendezés a vízbe esik ne próbáljon hirtelen utána nyúlni, hanem azonnal húzza ki a dugót a konnektorból, áramtalanítsa a készüléket!  
• Vigyázzon, hogy soha ne érje víz a készüléket. 
• Használat előtt győződjön meg róla, hogy a készülék megfelelő állapotban van és  nem láthatóak rajta sérülések. A legapróbb sérülés esetén se használja!  
• Bármilyen esetlegesen felmerülő hiba  esetén és / vagy rendellenes működéskor, azonnal kapcsolja ki a készüléket és ne engedje,  hogy illetéktelen nyúljon hozzá. 
Minden probléma esetén forduljon a forgalmazóhoz. 
• Az esetleges balesetek/áramütés ekerülésének  érdekében, kérjük, hogy  ne nyissa fel a készüléket,  kivéve az ha elemet szeretne cserélni.  
• Ezt az eszközt csak otthoni és  a használati utasítástban leírtak szerinti  használatra készült,. Minden más felhasználás helytelen és ezért veszélyes. A gyártó nem 
vállal semmiylen felelőséget, amelyek a nem rendeltetésszerű használatból adódnak.  
• Babák és az emberek a csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességek vagy tapasztalatlan nép használja a terméket, csak akkor, ha előzetesen képzett a 
biztonságos használata azonos, és csak akkor, ha tájékoztatni a veszélyek kapcsolódó termék maga. 
• Tartsa távol a készüléket  minden hőforrástól. 
• Ne tegye ki a készüléket semmilyen időjárás hatásnak  (eső, napfény, stb), magas hőmérséklet, vagy túl alacsony hőmérsékleten. 
• Ne használja a készüléket nedves környezetben, vagy víz közelében. 
• Győződjön meg arról, hogy minden esetben száraz kézzel nyúúl a készülékhez. Akár elemet cserél vagy kihúzza a dugót vagy  amikor éppen  ON / OFF gombot 
használja (ki-bekapcsolja a készüléket). 
• A készülék csak a megadott feszültséggel alatt használható.  
• Hogy elkerülje a veszélyes túlmelegedést sose engedje feszülni a hálózati kábelt. 
• Ha nem használja a készület, mindig húzza ki a dugót a konnektorból. 
• Figyelem!  A bármilyen okból megsérül a kábel, soha ne használja a készüléket, hanem  jutassa el a készüléket a kereskedőjének. 
 
KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉSEK:  
• A Laica audio  bébiőrje egy olyan eszköz, amely segít a szülőknek, de nem helyettesítheti a megfelelő felelős felügyeletet!  A  készülék egyetlen feladat, hogy 
segítségével, támogatásával a szülőknek, még jobban tudják figyelni a piciket.   De ez nem helyettesít semmilyen más felügyeletet!  
• A tapasztalatok alapján,  a bébiőr “rátalálhat” más  nyilvános frekvenciákra. Ez legtöbbször akkor fordulhat el, ha  más hasonló típusú  készülék a közelben, hasonló. 
Ilyen esetben célszerű, hogy válasszon egy  másik csatornát  
• NEM JÁTÉK, SOHA NE HAGYJA A KÉSZÜLÉKET A GYEREKEK KÖZELÉBEN! 
 • A bébiőr “hatótávolsága” kültéren kb.: 200 méter, beltérben kb. 100 méter..A  jel erősségét  számos tényező befolyásolja, mint például a távolság, a  bútorok 
elrendezése és típusa ,, falak vastagsága (pl.vasbeton falak), vagy akár csak a készülékek elhelyezkedése (pl. a különböző szintek stb.) Ezért, előfordulhat, hogy csak 
kisebb távolságokon működik a kapcsolat a két figyelő között (vagy egyáltalán nem). Ezért mindig ellenőrizze! 
• Ne használja a hang-baba monitor közelében más elektromos vagy elektronikus eszközöket, mivel ezek zavarhatják a minőségét a jel között baba egység és a szülő 
egység vagy nem teszi lehetővé egyáltalán. 
• Mielőtt elkezdi használni, mindenképpen ellenőrizze, hogy az Ön figyelője valóban működik ott ahol Ön használni szeretné!  (lásd 5. pont " a készülék használata"). 
• Ellenőrizze, hogy se a baba figyelő, se az adapter(kábel) nincs a baba közelébe (legalább egy méter kell). SOHA ne helyezze a baba egységet a baba mellé 
közvetlenül az ágyba vagy szekrényre.  
• Figyeljen arra, hogy soha ne takarja le (se takaróval, se törölközővel) egyik bébiőrt se.. 
• Üzemszerűnek,  tekinthető, ha hálózati kábel használata esetén, bármelyik bébiőr melegszik. 
• Javasoljuk, hogy helyezzen  be az elemeket a bébiőrökbe akkor is, amikor a készülék csatlakozik a hálózathoz. Ily módon, az áramszünet esetén, a készülékek 
működése nem szakad meg. 
• Figyelem! EZ NEM JÁTÉK! Ez egy audio bébiőr otthoni használatra. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül!  
 
ÁLTALÁNOS LEÍRÁS  
 
A (Baba) bébiőr   

1. antenna 
2. ON / OFF gomb 
3. Tápegység figyelmeztető lámpa 
4. csatorna kapcsoló 
5. mikrofon 
6. Belt kapcsolat 
7. adapter csatlakozó 
8. Elemtartó fedél 
9. elemtartó 

 
B (Szülői) bébiőr  

1. antenna 
2. ON / OFF kapcsoló hangerőszabályzó 
3. Zajszint LED (vagy átviteli mutató) 
4. Channel kapcsoló 
5. hangszóró 
6. Belt kapcsolat 
7. adapter csatlakozó 
8. Elemtartó fedél 
9. elemtartó 

 



 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (mind a bébi, mind a szülői egységhez) 
 
Figyelem: Biztonsági okokból célszerű, ha 12 évnél fiatalabb gyermeknek soha nem engedjük, hogy egyedül távolítsa el az elemeket. A bébiőrök használhatóak vagy 
adapterrel vagy AAA LR6 1,5V alkali elemmel. Célszerű, hogy akkor is használjon elemet, ha a készüléket adapterrel működteti, mert ily módon, áramszünet esetén 
semszakad meg a készülékek működése.  
 
Hálózati működés 
 
1) Helyezze az adaptert a bébi egységen található aljzatba  
2) Dugja be az adaptert a konnektorba. 
 
Figyelem! 
 
• Kizárólag olyan hálózati adaptert használjon amelyet szabványos és megegyezik az eredeti csomagolásban találhatóval.  Más típusú adapter használata károsíthatja  
terméket veszélyes lehet a felhasználó számára. 
• Tartsa a adaptert  elzárva gyermekektől ! Ezzel megakadályozhatja, hogy pl. a szájába vagye a pici 
• Rendszeresen ellenőrizze az adapter: ha a tápkábelen vagy műanyag részeken a sérülés legapróbb jele mutatkozik, ne használja őket, mutassa meg a 
kereskedőjének. 
• Ne hagyja a hálózati adapter csatlakoztatva  a konnektorba, amikor a baba és / vagy a szülői egységet  nem használja 
 
Elem csere (nem újratölthető) 
 
1) Húzza ki  a készüléket a konektorból, és győződjön meg arról, hogy a keze szárazak, . 
2) Távolítsa el az elemtartó fedelét egy csavarhúzó segítségével csavarja ki. 
3) Csúsztassa a fedelet a nyíl irányába. 
4) Tegyen  3db  1,5 V-os AAA alkáli elemet (nem újratölthető, ezek az elemek problémát okozhatnak) a megfelelő rekeszbe betartva a jelzett polaritásokat. 
5) Zárja le a fedelet, és csavarja vissza a helyére a csavarokat. 
Vigyázat: Ne használjon újratölthető elemeket, mert a készülékben hibát okozhat! 
6) Ha az elemek teljesen lemerültek, a készülék automatikusan kikapcsol, és a kapcsolatot a két egység között megszakad. 
Ha a készüléket nem fogja használni hosszú ideig vegye ki az elemeket a  2. és 3. pont. leírtak szerint 
Figyelem: Biztonsági okokból célszerű  ha soha, nem engedi, hogy  12 évnél fiatalabb  gyermekek 12 távolítsa el az elemeket 
 
A készülék használata 
 
1) Kapcsolja-a “baba egységet” és nyomja meg az "ON / OFF" gombot. Bekapcsol a zöld lámpa amely azt mutatja, hogy a készülék működik.  
2) Tegye a baba készüléket sík és kemény felületre legalább egy méter távolságra a gyermektől és fordítsa a mikrofont a baba felé. 
3.) A  “szülői egységen” is fordítsa az ON / OFF kapcsolót és állítsa be a kívánt audio szintet.  Amikor a megfelelő hangerő be van kapcsolva a LED zöld és piros . A 
hangszóróideális  hangerejéig forgassa a hangerő gombot a “szülői egységen” felé/ balra, amíg a hangszóró éri a kívánt szintet. 
Figyelem: JÓ TUDNI: ha elemet használ, a magas hangerő  több energiát fogyaszt. 
4) Helyezze a “szülői egységet” szintén egy sík és kemény felületre, a “baba egység” tarományába. 
5.) Válassza ki a vételi csatornát (CH1 vagy CH2) mind a baba- és a szülő egység egységen, a csatorna kapcsolót  a termék oldalán található!  
 
Vigyázat: Figyeljen arra, hogy mind a “baba és mind a szülő egységet ugyanarra  a csatornára állítsa be. A hogy létrehozza a kapcsolatot., kb 10-30 másodpercet kell 
várnia, hogy a kapcsolatot létre jöjjön.  
A két egység bekapcsolása után, mindig ellenőrizze a  “szülői egységet”, hogy a vétel valóban lehetséges abban a  környezetben, ahol használni szeretné azt. 
Az ellenőrzéshez célszerű egy másik felnőtt segítségét kérni. Akivel ellenőrizni tudja, hogy a szülői egység, megfelelően megfelelően veszei-e abból a helységből ahol 
a baba egység helyezkedik el. 
Ellenőrzés közben, célszerű, ha  mozog a szülői egységgel  abban a  szobában, ahol szeretné elhelyezni annak érdekében, hogy ellenőrizze a helyes vételt és a 
továbbított jelet. 
 
Tisztítás és karbantartás: 
 
Mielőtt bármilyen tisztítási vagy karbantartást végezne, mindenek előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki az adaptert a konnektorból. 
Soha nem tegye vízbe, se a baba egységet, se a szülői egység vagy az adaptert ízben. A külső részt mindig  egy nedves ruhával, gondosan szárítsa meg. Ne használjon 
semmilyen kémiai anyagot vagy súrolószert. Győződjön meg arról, hogy minden alkatrész száraz, mielőtt csatlakoztatja őket a konnektorba. 
Ha úgy látja sokáig nem fogja használni a készüléket, akkor vegye ki az elemeket, mind a két egységbő és tartsa őket sa száraz helyen. 
 
PROBLÉMÁK, HIBAELHÁRÍTÁS 
 
A baba / szülői egység nem kapcsol be: 
Ha az egyik egység baba / szülői egység nem kapcsol be 
• Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozik-e áramforráshoz.  
• Az akkumulátorok nem merültek-e le, vagy nem megfelelően vannak-e beillesztve. Cserélje ki az elemeket, és ellenőrizze, hogy helyesen tette-e be őket  a 
megfelelő rekeszbe. 
 
Nem tud  kapcsolatot létesíteni a két egység között: 
Ellenőrizze, hogy mind a két egység (baba egység és a szülői egység) ugyanarra a csatornára van beállítva. 
 • Nincs-e túl messze egymástól a  baba egység és a szülői egység, vagy nincs-e  túl sok  fal a két eszköz között. Próbáljuk meg az egységek helyét megváltoztatni  vagy 
próbáljuk meg azokat közelebb vinni egymáshoz.  
 
A szülői egység éles zajt bocsát ki: 
• Ellenőrizze, hogy az egység nincs-e túl közel egymáshoz. Növelje a szülői egységet a baba közötti távolságot vagy csökkentse a hangerőt a szülői egységen. 
 
Interferencia van, hallható csak hébe-hóba: 
• A szülői egység érzékelheti a jeleket más eszközökről vagy más babafigyelőkről.  Vigye a szülői egységet messze más elektromos berendezésektől, mint például a 
mikrohullámú sütő vagy telefon. Kapcsolja az egységeket egy másik csatornára.  
• Az egységek  a vételi tartományon kívül vannak. Vigye az egységeket közelebb egymáshoz.  



 

• Ellenőrizze, hogy a baba egység és a szülői egység is ugyanarra a csatornára vannak beállítva.  
• Ellenőrizze, hogy az elemek nem merültek le  a baba egység és / vagy a szülőil. Csatlakoztassa a baba egység és / vagy a szülő egység a hálózatra, és cserélje ki az 
elemeket. 
Nem minden hang hallható a szülői egységből. 
• Ellenőrizze, hogy a hangerő a szülői egységen nem túl alacsony. • Az egységek egymás vételi tartományán kívül van, hozza őket egymáshoz közelebb. 
 
 
A működési tartomány alacsonyabb, mint 200 méter: 
• A 200 méteres hatótávolság a szabadtérre érvényes.  A falak és / vagy mennyezetek száma,  amelyek között helyezkedik el a két eszköz befolyásolja a 
hatótávolságon belül egy épület. Lehet javítani, hogy vigye az egyik vagy mindkét egység 
 
 
A  szülői egységben az elemek gyorsan  lemerülnek: 
• Ellenőrizze, hogy a hangerő a szülői egységen nem túl magas-e, mert ez  nagyobb energiafogyasztás jelent.  
 
 
MŰSZAKI JELLEMZŐK 
Adapter: Input: 230V 50 Hz 
Output 6V 100mA 0.6VA 
Elemek: AAA alkáli 3x1.5V 
Frekvencia: 40,670 MHz / 40,690 MHz 
Működési tartomány: 200 m kültéri  100 méteres fedett 
 
 
 
 

 Hulladék elhelyezés (DIR. 2022/96/EC – WEEE) 
A készülék alján található jel mutatja, hogy az elektromos és elektronikus eszközöket külön kell gyűjteni. A készüléket hasznos élettartama végén ne a háztartási 
szemétbe dobja. A működésképtelen készüléket szelektív hulladékgyűjtőbe dobja, vagy új készülék vásárlása esetén adja le a viszonteladónál. Az elektromos és 
elektronikus készülékek szelektív gyűjtése európai környezetvédelmi előírás a környezet minőségének javítására és megőrzésére. Ezáltal elkerülhető, hogy az ilyen 
készülékekben található veszélyes anyagok károsítsák ez emberek egészségét, és az is, hogy a készülék vagy egyes részeit helytelenül használják.  
Figyelem! Az elektromos vagy elektronikus hulladék helytelen eltávolítása szankciókat vonhat maga után.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEGJEGYZÉSEK 

(1) A jelen használati útmutató a Silko& Co Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. 

(2) A jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg 

bennünket. 



 

 

Jótállási igény bejelentés: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ 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: ............................................................ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ 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: ............................................................ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ 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: ............................................................ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!  

Kicserélés történt, amelynek időpontja: ...................................................................................   TÖLTENDŐ KI! 

 

 



 

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL  

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk a fogyasztó részére történő átadása, eladása, jótállási jegyben vagy az adott 

fogyasztási cikk megvásárlást egyértelműen  ( pontos vevő név, ha Áfa-s számla ,ill termék név termék kód) igazoló számla vagy nyugta dátuma.  

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termékfogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát szakszerűtlen 

üzembe helyezés (kivéve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza), rendeltetésellenes 

használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, a termék megbontása 

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. 

- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta,  e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud 

eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár 

arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. 

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a 

vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. 

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem 

hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot 

akadályozza. 

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a 

fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül 

elvégezze.  

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. 

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 a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás 

következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. 

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik. 

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket az üzemeltetés 

helyén kell megjavítani. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – 

jogainak érvényesítését. 

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is 

kezdeményezheti. 

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegynek  a fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés 

megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján 

kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló 

bizonylattal érvényesíthetőek.  egyértelműen  ( pontos vevő név ha Áfa-s számla ,ill. termék név termék kód) A fogyasztó jótállási igényét a 

vállalkozásnál érvényesítheti.  

 

 

 



 

JÓTÁLLÁSI JEGY 

 

Forgalmazó
1
 neve és központi iroda címe: Silko&Co. Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. 

Forgalmazó posta címe : Silko&Co Kft    1631     Pf:3 
Forgalmazó e-mail címe: szerviz@silko.hu 
Termék megnevezése: BC2001E – Laica “Baby Line” audio bébiőr 

Termék típusa: BC2001E 
Gyártó neve és címe: Laica Spa 36021 Barbarano Vicentino –Vicenza Viale del Lavro 10 Olaszország 
 
A termék a Magyarországi elsődleges forgalomba hozójaként kínált JÓTÁLÁSI feltételek:   

1. Forgalmazó a termékre a fogyasztói szerződés alapján vásárolt termékre 2 év termékszavatosságot vállal.  
2. A jótállási idő: 151/2013 (IX.22.) Korm. Rendeletben a fogyasztói szerződés alapján vásárolt tartós fogyasztási cikkekre kötelezően előírt, 

a vásárlás napjától számított 1 év. 
 

3. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül (Fogyasztó: a        gazdasági, vagy 
szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy – Ptk. 685. § d) pont).  

4. Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak 
kell tekinteni a 49/2003. (VII. 30. ) GKM rendelet 2. § alapján. Mindezek érdekében kérjük, hogy MINDENKÉPPEN ŐRIZZÉK MEG AZ 
ELLENÉRTÉK MEGFIZETÉSÉT IGAZOLÓ BIZONYLATOT is, amelyet a fogyasztói szerződés létrejöttének vagy a vásárlás időpontjának 
igazolásához kérhet a szerelő.  

5. ELVESZETT JÓTÁLLÁSI JEGYET CSAK AZ ELADÁS NAPJÁNAK HITELT ÉRDEMLŐ IGAZOLÁSA (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla) 
ESETÉN PÓTOLUNK. 

6. Nem érvényesíthető a jótállás igény, ha:  
a. A hiba rendeltetésellenes (pl. nem háztartási célú) vagy a kezelési tájékoztatóban foglaltaktól eltérő használat, beüzemelés, 

szakszerűtlen szállítás vagy tárolás eredménye,  
b. A készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség ingadozás ) következménye, 

 

FONTOS TUDNIVALÓK: 

7. A fogyasztók jogait, valamint a gyártó és kereskedelmi cégek kötelezettségeit a Polgári Törvénykönyv, a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet, 
valamint a 151/2003 (IX. 22. ) Korm. Rendelet tartalmazza. 

8. A fogyasztó termékkel kapcsolatos kifogásait, a terméket közvetlenül számára eladó-átadó kereskedőhöz, vagy  a Forgalmazóhoz , vagy a   
közvetlenül a  jótállási jegyen feltüntetet szervizhez is intézheti, akinek egy jegyzőkönyvet kell erről felvennie a 49/2003 GKM rendelet 
szerint.  
Amennyiben a fogyasztó a kereskedőhöz fordul, a forgalmazó fenntartja magának azt a jogot, hogy a szakszerviz bevonásával 

ellenőriztetheti a hibás működés tényét / meglétét,ill. keletkezésének az okát. 

 

                                                           

1
 A jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli (ezáltal az minősül forgalmazónak), akit a fogyasztói szerződés a szerződés tárgyát 

képező szolgáltatás nyújtására kötelez. 

A forgalmazó a termék fogyasztó által történt 

megvásárlásától számított 1 évre jótállást 

vállal.    

 

Vásárlás dátuma:…………………………………………… 

Üzleti eladóhelyi pecsét:…………………………………….. 

 

Javítási,ill bevizsgálási  igényével közvetlenül 

fordulhat szerződött szakszervíz partnerünkhöz :A 
javítóműhelyek címe:  VÉRNYOMÁSMÉRŐ szerviz  

Márkus János műszerész: 

1113. Budapest, Diószegi út 37. B. ép. 12/A 
 

Nyitva tartás: hétfő és szerda 9-14 óráig 
 

Tel: 372-61.26, 06-30-9460388 

 


