
Köszönjük, hogy a CarpZoom elektromos kapás-
jelzőjét választotta. Azért, hogy maradéktalanul ki- 
szolgálja az Ön igényeit, ezt a készüléket a legmodernebb 
anyagokból a legújabb technológiával gyártottuk. Akadály-
mentes részen akár 200 méteres hatótáv is lehetséges. A 
kapásjelzőkhöz 3x1 db 9  V-os 6LR elem, a vevőkészülékhez  
3 db 1,5 V-os AAA elem szükséges. (Az elemeket a készlet 
nem tartalmazza).  Az alábbi pontokban ismertetjük az esz-
köz működését.

AZ elem behelyeZése vevőbe
Nyissa ki a hátoldalt, helyezzen be 3x1,5V AAA Alkaline 
elemet, ezután be tudja kapcsolni a készüléket. Minden 
LED fény egyet villan egymás után és hangjelzést ad. A 
készülék rendelkezik energiatakarékos üzemmóddal. 
Ha sokáig nincsen használatban, akkor automatikusan 
átkapcsol ebbe az üzemmódba, ezáltal sok energiát tud 
megtakarítani.

műKödtetés
A vevő a következőkkel rendelkezik: ki-bekapcsoló 
gomb, rezgő funkció (S), hangszínválasztó (T) illetve 
hangerőszabályzó (V). Ha használat közben a készülék 
hangereje csökken, ki kell cserélni az elemet.

AZ elem behelyeZése KApásjelZőbe
Nyissa ki a hátoldalt, helyezzen be 1x9V Alkaline 
elemet,a kontakt érintkezők miatt a helyes polaritársra 
figyeljen! Ezután be tudja kapcsolni a készüléket. A LED 
fény hármat villan egymás után és hangjelzést ad. A 
készülék rendelkezik energiatakarékos üzemmóddal. 
Ha sokáig nincsen használatban, akkor automatikusan 
átkapcsol ebbe az üzemmódba, ezáltal sok energiát tud 
megtakarítani.

műKödtetés
A kapásjelző a következőkkel rendelkezik: ki-bekap-
csoló gomb, érzékenység-állító (S), hangszínválasztó 
(T) illetve hangerőszabályzó (V). Világítós kapásjelző 
csatlakozási lehetőség. Ha használat közben a készü-
lék hangereje csökken, ki kell cserélni az elemet.

párosítás
1. A bekapcsoló gombot három másodpercig nyomva, 
tartva bekapcsolja a vevőt és a párosított adót.

2. Tartsa lenyomva a „V” és a „T” gombot egyszerre a 
vevőn.

3. A vevőn a „V” és a „T gomb lenyomva tartása közben 
az adón forgassa a kereket, hogy véglegesítse a páro-
sítást.

4. A többi kapásjelző adó beállításához kövesse és is-
mételjük meg a fenti lépéseket.

Ha hosszú ideig nem használja a kapásjelzőt, kapcsolja 
ki és az elemeket vegye ki.

Mielőtt bármilyen kiegészítőt csatlakoztat a készülék-
hez, győződjön meg a kompatibilásról.
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TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL
A jótállás határideje a termék fogyasztó részére 
való átadásától vagy az üzembe helyezéstől szá-
mított 1 év.

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 ki-
cserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási 
igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalma-
zónak a másik jótállási igény teljesítésével összeha-
sonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.

-  ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy 
ha a forgalmazó a kijavítást, illetve a kicserélést nem 
vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határ-
időn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényel-
metlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó 

– választása szerint – megfelelő árleszállítást igényel-
het vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba 
miatt elállásnak nincs helye.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásár-
lástól számított három munkanapon belül érvényesít 
csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan 
többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, 
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű hasz-
nálatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és 
a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – 
megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős 
kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A forgalmazónak 
törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést leg-
feljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Ha a forgalmazó a termék kijavítását megfelelő határ-
időre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a 
hibát a forgalmazó költségére maga kijavíthatja vagy 
mással kijavíttathatja.

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 termék-
nek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) 
esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), 
valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba 
tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével és a szerződés-
szerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek 
– ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási 
költségeket – a forgalmazót terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, 
vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként 
nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az 
üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az 
üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszere-
lésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó 
gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényen alapuló – 
így különösen szavatossági, illetve kártérítési – jogai-
nak érvényesítését.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesít-
hető. Jótállási jegy hiányában, ha a fogyasztó 
jótállási igényt kíván érvényesíteni fogyasztói 
szerződés megkötését bizonyítottnak kell te-
kinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték 
megfizetését igazoló bizonylatot.

A fogyasztó jótállási igényét a forgalmazónál érvénye-
sítheti. 

A forgalmazó a minőségi kifogás bejelentésekor a 
fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatos-
sági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 
30.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) 3. 
§-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal 
– jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát a fogyasz-
tó részére átadni. 

A forgalmazó, illetve a szerviz a termék javításra való 
átvételekor a GKM rendelet 5. §-a szerinti elismervény 
átadására köteles. 
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Viszonteladó neve és címe: 
(Amennyiben van, 
bélyegző is)
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