
ÁLMENNYEZETI KAZETTÁS
 KLÍMABERENDEZÉS

Kezelési útmutató

mielőtt használatba veszi a készüléket!
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JEGYEZZE FEL 
Jegyezze fel ide az egység típus- és sorozatszámát:  
Egység típusa:…………………….…………………………………..  
Sorozatszáma(i):…………………………….………………………..  
A sorozatszámokat a berendezések oldalára ragasztott címkén találja.

Eladó cég neve, címe, bélyegzője:
………………………………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………………………………...... 

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

Üzembe helyezés dátuma: ..................................................................................

 
A karbantartások javasolt gyakorisága: ............................. alkalom/év 
Javasolt időpont:       tavasz        nyár       ősz      tél  

  
  sé arátalánzsah kélüzsék a lálat takoscánat sonzsah nabótatumtú italánzsah A

-
got  takaríthat meg Önnek, amíg a légkondicionálót használja.  

A leggyakoribb problémák megoldását a „Mielőtt szerelőt hívna” című fejezet-
ben találhatja. E fejezet tanulmányozása révén szerelő kihívása nélkül is meg-
oldhatja a legtöbb problémát. 

OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT!
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Veszélyes hulladékot jelöl, ezért csak szelektíven gyűjthe-
tő és speciális ártalmatlanítást igényel.  

Jegyezze fel      2. oldal
Figyelmeztetés      4-6. oldal
A készülék felépítése     7. oldal
A távirányító használata     8-13. oldal 
Optimális üzemelés     14. oldal
Hibaelhárítás       15. oldal
Műszaki adatok     16. oldal
Ápolás        17. oldal
Jótállás       19. - 23. oldal

Ez tiltást jelent  Ez okvetlen betartandó 
dolgot jelent  

A kezelési utasításban az alábbi szimbólumokat használjuk:

TARTALOM



Figyelmeztetés  
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Ha túl magas a 
feszültség, ak-
kor az egysé-
gek könnyen 
megsérülhet-

nek, ill. túl alacsony feszültség 
esetén a kompresszor erősen 
rezonálhat és így a rendszer 
tönkremehet.

A feszültségnek kisebb inga-
dozásokkal stabilnak kell len-
nie!

Ha hosszabb 
ideig nem 
használja a 
berendezést, 
akkor áramta-

lanítsa azt! A lerakódó por me-
legedést, ill. tüzet okozhat!

Soha ne vágja 
el és ne toldja 
meg a tápká-
belt!

Melegedést illetve tüzet okoz-
hat.

Ha a készülék 
üzemel, akkor 
ne tartsa hosz-
szabb ideig 
nyitva az ajtó-

kat, ill. ablakokat, mert ettől 
csökken a készülék hatékony-
sága!

Ne akadályoz-
za a levegő út-
ját a szívó-, ill. 
kifújó nyílások-
nál sem a bel-

téri, sem a kültéri egységnél, 
mert ettől csökken a hatékony-
ság és a készülék is tönkre-
mehet!

Az elektro-
mos bekötés-
kor olyan kis-
megszak í tó t 
kell alkalmaz-

ni, amely elegendő teljesítmé-
nyű a készülék hőérzékelői ál-
tal történő leállások és újrain-
dítások áramának átengedé-
séhez.

Ha égett sza-
got, és/vagy 
füstöt érzékel, 
akkor azonnal 
kapcsolja ki a 

készüléket és hívjon szakem-
bert! Ennek elmulasztása a 
készülék tönkremenetelét és 
tüzet okozhat.

G y ú l é k o n y 
a n y a g o k a t , 
spray-ket, gáz-
palackot ne 
tartson a ké-

szülék 1 m-es körzetén belül! 
Tűzet, ill. robbanást okozhat!

Ne javítsa sa-
ját kezűleg a 
berendezést! A 
szakszerűtlen 
beavatkozás 

balesetveszélyes és akár ha-
lált is okozhat! Hiba, ill. rendel-
lenes működés esetén fordul-
jon mindig szakemberhez!

KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT AZ 
ÜZEMELTETÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT!  



5

2 Biztonsági előírások
A biztonságos használat érdekében kérjük figyelmesen olvassa el, és tartsa be  az alábbiakat

FIGYELEM!

Soha ne írányítsa közvetlen önmagára a befújt levegőt!
Egéyszségkárosodást okozhat, emellett még
a komfort érzetet is rontja

.

A védőburkolatot tilos eltávolítani a kültéri 
egységről!
Balesetveszély állhat elő, mert lehetővé teszi, 
hogy benyúljon a gép belsejébe.

Ha rendellenes működést, szagot érez,
azonnal állítsa le a berendezést, és áramtalanítsa azt!  
Hívjon szakembert!

Rendszeresen szellőztesse a helyiséget, főleg
ha sokan tartózkodnak bent.
A nyitott ablak előtti függöny segít a hűtött
levegő benntartásában.

A bekötéshez csak a terhelésnek megfelelő
szabványos vezetékeket szabad használni!
TŰZVESZÉLY!

Se festéket, se fertőtlenítőt ne
spricceljen (öntsön) a beltéri
egységbe!
TŰZVESZÉLY!

Soha ne álljon, és ne tegyen
semmit a kültéri egységre!
BALESET VESZÉLY!

Időnként ellenőrizze, hogy a tartószerkezet
kellően stabil-e a berendezés alátámasztásá-
hoz..
A hőingadozás a rögzítések lazulását okozhatja
és a berendezés leeshet (baleset veszély!)

Shut off
power

Megjegyzés:  Mindig figyeljen arra, hogy gyerekek ne használják játéknak a berendezést!



FIGYELEM!

Üzemelő berendezést tilos javítani, karbantartani!
BALESTVESZÉLY! .

Tilos a levegő útját elzárni, vagy bármi módon akadályozni!
Csökkenti a teljesítményt és a gép meghibásodását is okozhatja!

Ne fröcsköljön (öntsön) vizet a berendezés(be)re 
Áramütést és meghibásodást is okozhat!

Soha ne hsználjonr
fűtőberendezést a  
beltéri egység
közvetlen közelében! 
Lerontja a hűtőtelje-
sítmény hatékonyságát!

Ne ütögesse, ne dobja le a távirányítót!. 
Ne nyomkodja a gombokat hegyes (éles)
eszközzel, mert meghibásodást okozhat! 

.

FIGYELEM!: Gyerekek és csökkent szellemi képességűek nem használhatják felügyelet nélkül a 

berendezést!

6



1 Felépítés

Beltéri egység

Kültéri egység

Kifúvó zsalu

Levegő szűrő

Levegő beszívás

Levegő beszívás

Levegő kifúvás

Hűtőközeg csövezet

Kondenzvíz elvezetés
(elvezeti a hűtés üzemben keletkező
kondenzvizet)

víz kivezető cső

Kifúvó zsalu

Hűtőközeg csövezet
elektromos csatlakozás

Távirányító
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A távirányítót úgy kell elhelyezni, hogy védve legyen víztől, párásodástól és ütéstől!
Ne nyitogassa szükségtelenül sűrűn a távirányító fedelét!

  1 
 
 

2 
 
3 
4 
 
5 
6 

 
7 
 
8 

11 
 
12 
 
 
13 
 
14 
 
 
15 
 
16 
 
 
17 

9   18   10 

T

Felépítés és a gombok szerepe

1 Időzítés kijelző 10 Éjszakai üzem kijelző

2
Ventilátor fokozat kijelző 
(Auto, Magas, Közepes, Alacsony) 11 MODE (üzemmód) gomb

3 Leolvasztás kijelző 12 Hőmérséklet növelés

4 Mentés állapot kijelző 13 Hőmérséklet csökkentés

5 Beáll. hőmérséklet kijelző 14 FAN (ventilátor) gomb

6 Külső hőmérséklet kijelző 15 SWING (legyezés) gomb

7 Friss levegő kijelző 16 Időzítés gomb

8 Üzemmód (COOL, DRY, FAN, HEAT, AUTO) 17 ON/OFF (BE/KI) gomb

9 Hibaüzenet kijelző 18 A legyezés állapota kijelző

A vezetékes távirányító használata



1). Be / kikapcsolás
 Nyomja meg az ON/OFF gombot!

A gomb megnyomására a berendezés bekapcsol, újbóli
megnyomásra pedig kikapcsol

2). Ventilátor szabályozás

A gomb (többszöri) megnyomásával kiválasztható a kívánt fokozat  

AutoLow Middle High

Autoalacsony közepes magas

Szárítás üzemben a ventilátor alacsony fokozatban üzemel!

9
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3). Hőmérséklet állítás

Beállítás a hőmérséklet állító gombokkal
▲: az érték növelése
▼: az érték csökkentése
(a gomb minden megnyomásakor 1    a változás)℃

 Zár funkció: a“▲” és” ▼” gombokat egyszerre tartsa lenyomva 5 mp.-ig
A kijelzőn „EE” jelenik meg és a gombok megnyomásakor sípolás hallható.
A“▲” és” ▼” egyidejű, 5 mp.-es lenyomásával oldható fel. 

Beállítható hőmérséklet értékek:
HEAT -------- 16 ～ 30℃
COOL -------- 16 ～ 30℃
DRY -------- 16 ～ 30℃
FAN -------- nem állítható
AUTO -------- nem állítható

4). Legyezés
 

A SWING gomb megnyomására „SWING” felirat 
jelenik meg a kijelzőn és a befúvó zsaluk
legyező mozgásba kezdenek.

A gomb újbóli megnyomásával kapcsolható ki 
a legyező üzem.

 A távirányítóval SLEEP (éjszakai) üzemmód is beállítható.

5). Üzemmód beállítás
 

A MODE gomb megnyomásakor az üzemmódok 
az alábbi sorrendben változnak:

fűtés AUTOhűtés szárítás ventilátor

HEAT AUTOCOOL DRY FAN



Hűtés üzemmódban a kijelzőn „COOL” felirat olvasható. A hőmérsékletet alacsonyabbra kell 
állítani, mint a környezeti, mert eltérő esetben az üzemmód aktív ugyan, de csak a ventilátor fog
üzemelni hűtés nélkül.

Szárítás üzemben „DRY” felirat látható a kijelzőn és a ventilátor alacsony fordulaton üzemel.

Fűtés üzemben „HEAT” felirat jelenik meg a kijelzőn és a hőmérsékletet magasabbra kell 
állítani, mint a környezeti. Eltérő esetben a fűtés üzemmód nem indul el.

Ventilátor üzemben „FAN” felirat jelenik meg a kijelzőn.
Automatikus üzemben „AUTO” felirat látható a kijelzőn és a berendezés a környezeti feltételek

függvényében válaszja meg az üzemmódot.
Fűtés üzemben alacsony hőmérséklet és magas páratartalom esetében a kültéri egységen

Leolvasztás üzemben a kijelzőn „DEFROST” olvasható. 

6). TIMER (időzítés) beállítás

Kikapcsolt készüléknél a bekapcsolás 
időzítés, bekapcsolt gépnél a 
kikapcsolás időzítés

jég képződhet, ami rontja az üzemelés hatékonyságát. Ezt küszöböli ki a leolvasztás funkció

állítható be. A TIMER gomb megnyomásával 
lehet belépni a programba 
(TIMER felirat villog a kijelzőn)

A “▲”,“▼” gombokkal állítható be a 
kívánt időzítés. A beállítás nyugtázása a 
TIMER gombbal történik.

Időzített üzemmódban a TIMER gomb 
megnyomásával törölhető az időzített 
üzemmód.
Ha időzítés beállítás után a gép hibára leáll, a kijelzőn a hibakód látható és a TIMER gomb 
inaktív. A már beállított időzítés tárolódik a memóriában! 

7). Külső hőmérséklet kijelzés

Normál esetben “ENV” jelzi a szoba 
hőmérsékletét. A SWING gomb 
5 mp.-ig lenyomva tartásával
a kijelzőn “OUT ENV” látható és 
a külső környezti hőmérsékletet jelzi.

11
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8). Energiatakarékos üzem beállítás (SAVE set up) 

Kikapcsolt berendezésnéltartsa lenyomva 
5 mp.-ig a “FAN” +“▼” gombokat.

határérték. Az érték a le/fel gombokkal 
módosítható 16 - 30 C között. 

A felső határhőmérséklet nem lehet 
alacsonyabb az alsó határértéknél!

A beállítás a többi üzemmódban is azonosan történik.

Ha befejezte a beállítást tartsa lenyova a “FAN” +“▼” gombokat 5 mp.-ig és a beállítás
elmentődik a memóriába.

A beállítás után a kijelzőn „SAVE” látható és innentől nem állítható be a mentett értékeken
kívül eső érték.

Ha pl.: 23 C az alsó-, és 27 C a felső beállított határérték, akkor a használó hűtésben is csak
ezen értékek közötti hőfokot tud beállítani.  

Ha felső-, és alsó érték azonos, akkor a berendezés csak ezen a hőmérséklet értéken 
tud üzemelni.
Az üzemmód törlésa a berendezés kikapcsolt állapotában a  “FAN” +“▼” gombok egyidejű
5 másodperces lenyomva tartásával történik.

A kijelzőn „SAVE” „COOL” látható (ha ez az első 
beállítás, akkor kezdeti értéknek 26 C látható, 
mint alsó

Nyugtázás az „ON/OFF” gombbal történik

9). (MEMORY) Memória funkció beállítás

A készülék leállásakor tartsa lenyomva 
10 mp.-ig a “MODE” gombot. 
Ezzel beállítható, hogy áramkimaradás esetére a 
leállást, vagy az üzemelést tárolja a memória. 
Ha a kijelzőn 01 látható, akkor tárolódott a 
beállítás, ha 02, akkor nem.

 

Nyugtázás az "ON/OFF" gombbal történik.. 



MODE

FAN

TIMER

ON/OFF

SWING

A hibakódok jelentése:

hibakód Hiba

E0 Cseppvíz szivattyú hiba

E1 Kompresszor magas nyomás védelem

E2 Beltéri egység fagyás védelem

E3 Kompresszor alacsony nyomás védelem

E4 Kompresszor túlmelegedés védelem

E5 Kompresszor túláram védelem

E6 Kommunikációs hiba

E8 Beltéri egység ventilátor motor védelem

E9

F0 Beltéri egység szívott levegő termisztor hiba 

F1 Elpárologtató csőhőmérséklet érzékelő hiba

F2 Kondenzátor hőérzékelő hiba

F3 Kültéri levegő termisztor hiba

F4 Kifújt levegő hőérzékelő hiba

F5 Távirányító környezeti hőm. érzékelő hiba

Víz elvezetés védelem

10). Hibakód kijelzés

Ha üzem közben hibára leáll a berendezés, akkor a 
kijelzőn „ERROR” felirat villog és a 
hibakód látható. Több hibakód esetén azok felváltva jelennek 
meg. Az első számjegy a rendszer azonosítója, a következő 
kettő pedig a hibakód.

13
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7 Optimális üzemelés 
A hőmérsékletet helyesen állítsa be!

A kívánt hőmérsékletet úgy állítsa be, hogy az kellemes
legyen .

Ne tegyen semmit a beltéri egység elé a levegő útjába! .

Magas páratartalom esetén előfordulhat, hogy víz
csöpög a gépből, mert nem tudja azt elvezetni

Ha hosszabb ideig nem használja, akkor áramtalanítsa a berendezést!

Az áram alatt lévő berendezésnek még kikapcsolt
állapotban is van valamennyi fogyasztása.
Ha áramtalanítja, energiát takaríthat meg.

 shut
 off
power

Ha a gép üzemel, zárja be az ajtókat és ablakokat!

A berendezés hatékonysága jelentősen romolhat
nyitott ajtók, ablakok mellett. .

Szórakoztató elektronikát legalább 1 m távol helyezzen csak el!

Az interferencia zavarhatja a TV és rádió hangját, képét..

Ne irányítsa a légáramot közvetlenül növényekre, állatokra, emberre!

Egészség károsodást okozhat!.



8 Hibaelhárítás
 FIGYELEM!

① . Ha rendellenességet tapasztal, azonnal áramtalanítsa a berendezést és hívjon szakembert!

Soha ne javítsa önmaga a berendezést, mert a szakszerűtlen javítás miatt tüz, baleset történhet.② . 

 

1). Mielőtt szerelőt hívna:

Tünet Ok Elhárítás

a készülék nem 
üzemel

áram kimaradás /ki van kapcsolva újraindul, ha visszatér az áram

kiolvadt a biztosíték cserélje ki a biztosítékot

lemerült az elem a távirányítóban cserélje ki az elemeket

Túl messze van a távirányítótól menjen közelebb (max. 8 m)

az indulás után hamar  
leáll a berendezés

akadály van a szívott/kifújt levegő 
útjában

távolítsa el

gyenge a hűtő/fűtő 
teljesítmény

akadály van a szívott/kifújt levegő  
útjában (kültéri/beltéri) távolítsa el

hibás hőfok beállítás lásd hőmérséklet beállítás

alacsony ventilátor fordulat lásd ventilátor beállítás

a zsaluk rosszul vannak beállítva lásd a zsaluk beállítása

az ajtók/ablakok nyitva vannak zárja be

közvetlen napsugárzás húzza be a függönyt/árnyékolót

túl sok személy van a szobában

sok mhőforrás üzemel a szobában

tisztítsa meg

Ha a fentiek nem segítenek, hívjon szakembert!

szennyezett légszűrő

2). Az alábbiak nem okvetlen jelentenek meghibásodást

tünet ok

a készülék nem 
üzemel...

indításkor azonnal
ha a készülék leáll, akkor kb. 1 perc 
a késleltetés az újra induláshoz

épp bekapcsoltuk várni kell kb. 1 percet

gőzöl hűtésben
ha túl gyorsan hűtjük a levegőt, köd
képződhet.

meleg a kültéri 
egység

közvetlen a leálláskor
a kompresszor igyekszik lehűlni az újbóli 
indulás előtt

Noise

csobogó hang üzem közben 

susogó hang közvetlen a leállás után
vagy a leolvasztás befejeződésekor 

a hűtőközeg áramlási irányváltása,
és/vagy a cseppvíz szivattyú okozza 

kattogás a hőtágulás okozza 

por jön a 
berendezésből

ha hosszabb ideig nem használtuk 
a berendezés a lerakódott port
fújja ki

„szag” 
üzem közben

a szobából esetleg elnyelt szagokat 
fújja vissza a berendezés

ez a hűtőközeg áramlása miatt
fordulhat elő

15
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Üzemi tartomány:
A klímaberendezés az alábbi feltételek teljesülése esetén működik a leghatékonyabban:

beltér kültér

DB(℃ ) WB(℃ ) DB(℃ ) WB(℃ )

névleges hűtés 27 19 35 24

névleges fűtés 20 ― 7 6

hűtés 32 23 43 26

hűtés alacsony hőm. 21 15 18(-7) ―

fűtés 27 ― 24 18

fűtés alacsony hőm. 20 ― -7 -8

Típus GKH12K3BI / 
GUHN12NK3AO

GKH18K3BI / 
GUHN18NK3AO

h űtés névleges (min-max) b tu/h 12000 18000

 kW 3,5 5,3

f űtés névleges (min-max) b tu/h 14500 20000

 kW

t ápfesz. / f rekvencia / f ázis v,h z,f 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1

f elvett villamos telj. 
h űtés névleges (min-max)

W
1100 (220-1450) 1640 (380-2650)

f űtés névleges (min-max) W 1180 (220-1550) 1670 (350-2650)

Áramfelvétel, h űtés/f űtés A 6,5 / 7,8 6,7 / 7,8

eer /Co P(hűtés/fűtés) W/W 3,21 / 3,61 3,23 / 3,41

Légszállítás (magas/közepes/alacsony) m3/h 560 / 410 / 300 - / 780 / -

h angnyomás szint, beltéri 
(magas/közepes/alacsony)

dB(A) 37 / 31 / 25 38 / 36 / 33

h angnyomás szint, k ültéri  dB(A) 52 54

beltéri méretek (széles x magas x mély) mm 770 x 283 x 201 960 x 300 x 195

k ültéri méretek (széles x magas x mély) mm 658 x 550 x 275 913 x 680 x 378

n ettó tömeg, beltéri/kültéri kg 9 / 30 12 / 47

max. csövezési hossz/szintkülönbség m 15. / 5. 15. / 5.

Csőátmérő, folyadék/gáz mm 6,35 / 12,7 6,35 / 12,7

Műszaki adatok:
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KÖTELEZŐ IDŐSZAKOS KARBANTARTÁS (NEM INGYENES!)

A klímaberendezések a szakszerű beszerelésen, beüzemelésen túlmenően időszakosan karban-
tartást igényelő készülékek, ezért azok elvégzése (elvégeztetése) garanciális feltétel. Ahhoz, hogy 
a berendezés megbízhatóan és energiatakarékosan üzemeljen, normál üzemi körülmények között 
csak hűtős készüléknél évente legalább egyszeri (szezon kezdetekor), hűtő-fűtő berendezéseknél, 
pedig évente legalább kétszeri (tavaszi, őszi) karbantartás javasolt.
Amennyiben közepesen nehéz, esetleg extrém körülmények között üzemel a berendezés, akkor 
sokkal gyakrabban kell elvégezni a karbantartási munkákat. A szükséges gyakoriságra vonatko-
zóan kérjen útmutatást a beszerelő szakembertől és azt jegyeztesse be a kezelési utasítás elején 
lévő, arra a célra szolgáló rovatba.

Az időszaki karbantartás során elvégzendő műveletek: 
• a készülék mechanikai állapotának (törés, repedés, lazulás, szigetelések,
• vibrációk, rezgések stb.) ellenőrzése szükség szerinti megszüntetése
• a hőcserélők tisztaságának ellenőrzése, szükség szerinti megtisztítása
• a hűtőközeg töltet meglétének ellenőrzése, szivárgásvizsgálat (szivárgás
• esetén a szivárgás megszüntetése és a készülék újbóli üzembe helyezése a
• módosított szerviztechnológia szerint)
• beszívott levegő hőmérséklet mérés
• befújt levegő hőmérséklet ellenőrzés
• az áramfelvétel ellenőrzése
• hűtőközeg nyomás ellenőrzés
• a készülék üzem közbeni zajszintjének ellenőrzése
• a biztonsági és szabályzó elemek ellenőrzése, szükség szerinti beállítása
• teljes üzemi próba (az összes funkció kipróbálása és ellenőrzése)

A módosított szerviztechnológiai előírásai szerint az elvégzett vizsgálatot dokumentálni kell, ezért a 
fenti műveletek elvégzéséről készített, a mérési eredményeket is rögzítő munkalap egy példányát 
mindig kérje el a karbantartást végző szerelőtől és azt tegye a Jótállási jegyhez.
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JÓTÁLLÁSI JEGY

A Magyar Köztársaság területén fogyasztói szerződés [Ptk. 685. § e) pontja] keretében értékesített, 
a rendelet mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre a 151/2003 (TX. 22.) Korm. rende-
let szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki. Jelen jótállás a fogyasztó törvényből eredő jo-
gait nem érinti.

FONTOS TUDNIVALÓK: 
A forgalmazó köteles a fogyasztónak a fogyasztási cikkel együtt - külön kérés nélkül - a jótállási je-
gyet átadni. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan kiállítá-
sa vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvál-
lalás érvényességét.

IMPORTŐR:

Friotech Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
2040 Budaörs, Vasút u. 9.

ELADÓ:

GYÁRTÓ:

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI 
Jinji West Rd. Qianshan Zhuhai
Guangdong China

ELADÁS DÁTUMA:ÜZEMBE HELYEZÉS DÁTUMA:
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A jótállás időtartama: 2 év (24  hónap).

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával, (vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak 
megbízottja végzi) az üzembe helyezés napjával kezdődik.

A Friotech Kft. csak azon készülékekre vállalja a törvényben meghatározott jótállási és szavatossági kötelezettségét, me-
lyen az előírt időszaki karbantartásokat a szakszerviz igazoltan elvégezte.

A jogosultat a jótállás alapján megillető jogok:
A vásárlót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a 49/2003. (W. 30.) GKM rendelet, valamint 151/2003. (TX. 22.) 
Korm. rendeletben meghatározott jogok illetik meg.

Hibás teljesítés esetén (hibás teljesítésnek minősül a szolgáltatott dolog szakszerűtlen összeszerelése is, ha a szerelés szerződé-
ses kötelezettség, és azt a kötelezett vagy olyan személy végezte el, akinek magatartásáért a kötelezett felelős) a jogosult: - első-
sorban - választása szerint - kijavítást, vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy 
az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.

belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni - ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy 
ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a 306. § (2) bekezdésben írt feltételekkel nem 
tud eleget tenni - választása szerint megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállás-
nak nincs helye. - ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibát a köte-
lezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.
Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, az áru azonosítá-
sához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét s azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti. A javítás során 
csak gyári eredeti, új alkatrész építhető be Ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy azt ismernie kellett, a 
kötelezett mentesül a szavatossági felelősség alól.

A termék kicserélését kérheti a vevő akkor is:
1. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon be-

lül érvényesít csereigényt, a forgalmazó köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetés-
szerű használatot akadályozza.

2. Ha a cserére nincs lehetőség, a vásárló választása szerint megfelelő árleszállítást igényelhet vagy a vételár-különbözet elszá-
molása mellett más típusú terméket adnak ki részére, vagy elállhat a szerződéstől.

3. A 3 napos határidőbe nem számít bele az az időtartam, amely alatt az eladó szerv bármely okból nem tartott nyitva.

A javítás helye:
1. Az üzemeltetés helyén javítjuk meg a rögzített bekötésű, valamint a 10 kg-nál súlyosabb, vagy a helyi közúti közlekedési esz-

közön kézi csomagként nem szállítható terméket.
2. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a szerviz 

gondoskodik. 
3. A javítószolgálatunk a helyszíni kiszállást a vásárlóval egyezteti, és az utóbbi választása szerint a kiszállást az egyeztetett 

nap délelőttjén vagy délutánján teljesítheti.

A vásárlónak kinél s mikor kell bejelentenie jótálláson alapuló igényeit?
A vásárlónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a kereskedőnek, vagy a jótállás keretébe tar-
tozó javításokat rendeltetésszerűen végző javítószolgálatnak (szerviznek) kell bejelentenie. A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról 
jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti: a fogyasztó nevét címét, a fogyasztási cikk megnevezését, vételárát, a vásárlás 
időpontját, a hiba bejelentésének időpontját, a hiba leírását, a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt és a kifogás rendezésének 
módját. Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyző-
könyv másolatát a fogyasztónak át kell adni.
A jogosult a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását a kötelezettel közölni. A közlés késedelméből eredő kárért ő a 
felelős. A jogosultat kárenyhítési kötelezettség terheli, ezért meghibásodás esetén a készüléket haladéktalanul ki kell kapcsolni és 
áramtalanítani kell! A hibás készülék tovább üzemeltetéséből eredő károkért felelős.

Jótállási felelősségünk kizárása:
1. A jótállási felelősségünk nem áll fenn (kizárt), ha mi vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerv bizonyítja, hogy 

a hiba rendeltetésellenes használat, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb, a vásárlás után keletke-
zett okból következett be.

2. A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk, és kérjük, hogy 
az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be, mert a használati utasítástól eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett 
hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk (azt kizárjuk).

3. A Kezelési utasításban megadott, előírt karbantartások elmulasztása. 
4. A berendezés(ek) Friotech Kft által nem engedélyezett módosítása, ill. javítás és/vagy karbantartás alkalmával nem gyári al-

katrészek beépítése a berendezés(ek)be.
5. Helytelen elektromos megtáplálás, ill. nem megfelelő elektromos rendszerhez való csatlakoztatás.
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