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H EN SK RO SRB-MNE CZ HR-BIH

1. ábra Figure 1. 1. obrázok Figura 1. 1. skica 1. schéma Slika 1.

1. POWER be- és kikapcsolás switch on/off za- a vypnutie buton pornit/oprit uklj.- isklj. zapínání a vypínání uključivanje i isključivanje

2. CLK / MUTE óra / hangszórók némítása clock / mute speakers hodiny / stíšenie 
reproduktorov

ora exactă / blocare sunet 
în difuzoare sat / isključivanje zvuka hodiny / ztlumení 

reproduktorů sat / isključenje zvučnika 

3. MOD / HANG funkcióváltás / hívás vége switch functions / end call zmena režimu / ukončenie 
hovoru

schimbare funcție / 
încheiere apel

režim rada / kraj tel. 
razgovora

střídání funkcí / ukončení 
hovoru

promjena funkcije / 
završetak poziva

4. BND / AMS / ANSW hullámsáv / hangolás / 
hívásfogadás band / tuning / answer call pásmo / ladenie / príjem 

hovoru
banda de frecvențe 
/ căutare posturi / 

preluare apel

talasna dužina / 
biranje stanica / prijem 

telefonskog poziva
vlnové pásmo / ladění / 

přijímání hovorů
valni opseg / ugađanje / 

primanje poziva

5. BACK / NEXT léptetés vissza és előre step back or forward krokovanie dozadu a 
dopredu pas înapoi / înainte korak napred i napred vyhledávání zpátky a 

dopředu pomicanje naprijed-natrag

6. SD CARD SLOT memória kártya aljzat memory card slot zásuvka pre pamäťovú 
kartu soclu card memorie Ležište za SD karticu slot pro paměťovou kartu utičnica za memorijsku 

karticu 

7. SELECTOR hangerő-szabályozó és 
menü vezérlő

volume control and menu 
selector

regulátor hlasitosti a 
ovládanie menu

potențiometru și control 
meniu jačina zvuka/meni regulace hlasitosti a 

ovládání menu
kontrola glasnoće i 
kontrola izbornika

8. IR távirányító vevője remote controller receiver prijímač diaľkového 
ovládača receptor telecomandă prijemnik daljinskog 

upravljača
přijímací jednotka 

dálkového ovladače
prijemnik daljinskog 

upravljača

9. DISPLAY alfanumerikus LED kijelző alphanumeric LED display alfanumerický LED displej ecran LED alfanumeric alfanumerički LED displej alfanumerický LED displej alfanumerički LED zaslon

10. MIC beépített mikrofon built-in microphone integrovaný mikrofón microfon încorporat mikrofon zabudovaný mikrofon ugrađeni mikrofon

11. USB USB aljzat USB socket USB zásuvka soclu USB USB utičnica USB port USB utičnica 

12. RESET gyári alapállapot 
visszaállítása factory reset výrobné nastavenia revenire la setările din 

fabrică
povrat na fabrička 

podešavanja
obnovení výrobního 

nastavení
obnova na tvorničke 

postavke

13. 1 / PLAY / PAUSE 1.rádió tárhely / lejátszás 
/ szünet

radio program 1 / play 
/ pause

1.úložné miesto rádia / 
prehrávanie / pauza

loc memorie 1. / redare 
/ pauză

1.radio stanica / 
reprodukcija / pauza

1. uložená stanice / 
přehrávání / pauza

1.radio pohrana / 
reprodukcija / pauza

14. 2 / INTRO 2.rádió tárhely / 
dalbemutatás

radio program 2 / 
song info

2. úložné miesto rádia / 
ukážka skladby

loc memorie 2. / 
prezentare melodii

2. radio stanica / prikaz 
pesama

2. uložená stanice / 
přehrávání ukázky 

skladby
2.radio pohrana / 

prezentacija pjesme

15. 3 / REPEAT 3.rádió tárhely / ismétlés radio program 3 / repeat 3. úložné miesto rádia / 
opakovanie skladby loc memorie 3. / repetare 3. radio stanica / 

ponavljanje pesme
3. uložená stanice / 

opakování
3.radio pohrana / 

ponavljanje

16. 4 / RANDOM 4.rádió tárhely / véletlen 
sorrend

radio program 4 / 
random play

4. úložné miesto rádia / 
náhodné poradie

loc memorie 4. / ordine 
aleatoare

4. radio stanica / 
nasumična reprodukcija

4. uložená stanice / 
náhodné pořadí

4.radio pohrana / slučajni 
redoslijed

17. 5 / -10 / D- 5.tárhely / x10 dal / 
könyvtár vissza

radio program 5 / x10 
songs / up one folder

5. úložné miesto rádia / 
x10 skladba / knižnica 

krok späť
loc memorie 5. / salt x10 
melodii / mapă salt înapoi

5. radio stanica / -10 
pesama/folder-

5. uložená stanice / x10 
skladeb / složka souborů 

zpátky
5.radio pohrana / x 10 

pjesmi / knjižnica unazad

18. 6 / +10 / D+ 6.tárhely / x10 dal / 
könyvtár előre

radio program 6 / x10 
songs / enter folder

6. úložné miesto rádia / 
x10 skladba / knižnica 

krok dopredu
loc memorie 6. / salt x10 

melodii / mapă salt înainte
6. radio stanica / +10 

pesama/folder+
6. uložená stanice / x10 
skladeb / složka souborů 

dopředu
6.radio pohrana / x 10 

pjesmi / knjižnica unapred

19. AUX 3,5mm stereo audio aljzat 3.5mm stereo audio 
jack socket

3,5 mm stereo 
pripojovacia zásuvka soclu audio stereo 3,5mm 3,5mm stereo audio 

utičnica 3,5 mm stereo audio port 3,5 mm stereo audio 
utičnica

2. ábra Figure 2. 2. obrázok Figura 2. 2. skica 2. schéma Slika 2.

20. ANTENNA DIN antenna aljzat DIN antenna socket DIN anténová zásuvka soclu antenă DIN DIN antenski ulaz vstup pro DIN anténu utičnica za DIN antenu

21. 4 x RCA sztereo audio kimenet stereo audio output stereo audio výstup ieșire audio stereo stereo audio izlaz stereo audio výstup stereo audio izlaz 

22. ISO PAIR tápellátás és hangszóró 
csatlakozók

power supply and speaker 
connections

napájanie a prípojka 
reproduktora

conectori alimentare și 
difuzoare

priključci za zvučnike i 
napajanje

napájení a zapojení 
reproduktorů

priključci za napajanje 
i zvučnik

23. FUSE 10A olvadóbiztosíték 10A fuse 10A tavná poistka siguranță fuzibilă 10A osigurač 10A 10A tavná pojistka osigurač 10A

figure 1. ● 1. ábra ● 1. obraz 
● figura 1. ● 1. skica 
● 1. obrázek ● 1. slika

20 21 22 23

figure 2. ● 2. ábra ● 2. obraz ● figura 2. ● 2. skica ● 2. obrázek ● 2. slika
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AUTÓRÁDIÓ ÉS MP3/WMA LEJÁTSZÓ
FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSHOZ!

FIGYELMEZTETÉSEK
1. A termék használatba vétele előtt, kérjük, olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze is 

meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült. Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent 
fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és 
a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, 
ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék használatára vonatkozó útmutatást kapnak, 
és megértik a biztonságos használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a 
készülékkel. Gyermekek kizárólag felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy 
felhasználói karbantartását. Kicsomagolás után győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült 
meg a szállítás során. Tartsa távol a gyermekeket a csomagolástól, ha az zacskót vagy más 
veszélyt jelentő összetevőt tartalmaz!

2. Kérjük, a használatbavétel előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és tegye el a későbbiekben 
is hozzáférhető helyre!

3. Szükség esetén forduljon szakemberhez, nehogy kárt tegyen a készülékben, illetve a gépjárműben! 
4. A tömörített fájloktól, az alkalmazott tömörítőprogramtól és az USB/SD memória minőségéből 

adódóan előfordulhat olyan téves működés, amely nem a készülék hiányossága.
5. Nem garantált a szerzői jogvédett DRM fájlok lejátszása!
6. Csatlakoztathat MP3/MP4 lejátszót is USB kábellel, de ne kössön rá merevlemezes tárolót!
7. A lejátszható fájlokon kívül ne tároljon más típusú fájlokat az USB/SD eszközön, mert az 

lelassíthatja, akadályozhatja a lejátszást. 
8. Ne csatlakoztasson töltési céllal telefont, navigációt… az USB aljzathoz!
9. Az adathordozót ne tárolja a járműben, ha megfagyhat, vagy ha nagy hőhatásnak van kitéve!
10. Menet közben ne végezzen olyan műveletet, amely elvonja figyelmét a vezetéstől! A készülék 

vezetés közben történő kezelése és a kijelző figyelése balesetet okozhat. 
11. Ne hallgassa túl hangosan a készüléket! Olyan hangerőt állítson be, hogy vezetés közben a külső 

zajokat is észlelni tudja! A túl nagy hangerő halláskárosodáshoz is vezethet!
12. Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat. A nem 

rendeltetésszerű üzembe helyezés vagy kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után.
13. Kizárólag 12 Voltos, negatív testelésű járműben alkalmazható! Másféle célokra való felhasználás 

áramütést, meghibásodást, tüzet okozhat. A készüléket csak gépjárműben történő használatra 
tervezték!

14. Mindig az előírt értékű (10A) olvadóbiztosítékot használja! Biztosítékcsere során ügyeljen rá, 
hogy az új biztosítóbetét névleges értéke egyezzen meg az eredetivel. Ellenkező esetben tüzet 
vagy károsodást okozhat.

15. Ne akadályozza a készülék hűtését, mert ez belső túlmelegedést, tüzet, okozhat. Szakszerű 
beépítéssel biztosítsa a készülék megfelelő szellőzését! Szabadon kell hagyni a körben 
megtalálható szellőzőnyílásokat. 

16. Ügyeljen a korrekt csatlakoztatásra! A rossz bekötés tüzet vagy más meghibásodást okozhat.

H - Biztonság és karbantartás / EN -Safety and maintenance / SK - Bezpečnosť a údržba /  
RO - Siguranţă și întreţinere / SRB-MNE - Bezbednost i održavanje / CZ - Bezpečnost a údržba /  

HR-BIH - Sigurnost i održavanje
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17. A bekötés/beszerelés előtt távolítsa el az akkumulátor negatív pólusának csatlakozóját! Áramütést, 
rövidzárlatot és meghibásodást előzhet meg vele.

18. Szerelés közben ne vágjon bele a kábelekbe, ne sértse meg azok szigetelését! Zárlatot, tüzet 
okozhat ezzel! 

19. A jármű karosszériájába történő fúrás, csavarozás előtt győződjön meg arról, hogy nem sért meg 
a burkolat túloldalán található csöveket, elektromos vezetékeket!

20. Ne csatlakozzon rá a jármű azon elektromos rendszereire, amelyek a kormányt és féket, vagy 
az egyéb biztonsági funkciókat működtetik! Bizonytalanná válhat a jármű irányítása, és tűz 
keletkezhet. 

21. Ne szerelje a készüléket vagy kiegészítőit olyan helyre, ahol akadályozhatják a jármű biztonságos 
irányítását! Például a kormány és a sebességváltó közelébe.

22. Ne hagyja, hogy a vezetékek a környező tárgyakra tekeredjenek. A kábeleket és vezetékeket 
rendezze el úgy, hogy ne akadályozzák a vezetésben. Az akadályt jelentő vagy a kormányra, 
sebességváltóra, fékpedálra stb. lógó vezetékek rendkívül veszélyesek lehetnek. (pl. Az AUX 
vagy USB aljzatba csatlakoztatott külső médialejátszó csatlakozókábele.)

23. Azonnal kapcsolja ki a készüléket, ha bármilyen hibát észlel, és forduljon a forgalmazóhoz. 
Számos rendellenesség (nincs hang, kellemetlen szag, füst, idegen tárgy a készülékben, stb.) 
könnyen észlelhető.

24. Ügyeljen arra, hogy az USB és memóriakártya foglalatokba semmilyen idegen tárgy ne 
kerülhessen, mert azok végzetes károsodást okozhatnak. 

25. Óvja portól, párától, folyadéktól, hőtől, nedvességtől, fagytól és ütődéstől, valamint a közvetlen 
hő- vagy napsugárzástól!

26. A vezetékek elhelyezésénél ügyeljen arra, hogy azok szigetelése ne sérülhessen meg a 
közelükben található esetlegesen éles, fém alkatrészektől! 

27. Ne végezzen kábelcsatlakoztatást működés közben! Soha ne kapcsolja be a rendszert 
teljesen feltekert hangerőállás mellett! Az ilyenkor előforduló zajlökés azonnal tönkre teheti a 
hangsugárzókat. 

28. A felelőtlen, szakszerűtlen bekötésből és használatból eredő meghibásodásokra nem 
érvényesíthető a jótállás! A terméket szakembernek kell üzembe helyeznie!

30. A folyamatos továbbfejlesztések miatt műszaki adat és a design előzetes bejelentés nélkül is 
változhat.

HIBAELHÁRÍTÁS
Hiba észlelése esetén kapcsolja ki a készüléket és vegye le a gyújtást. Kapcsolja vissza a gyújtást 
és indítsa el a motort. Kapcsolja vissza a készüléket. Ha a probléma továbbra is fennáll, tekintse át 
a következő jegyzéket. Ez az útmutató segíthet a hiba behatárolásában, ha egyébként a készülék 
előírás szerint van csatlakoztatva.

Általános
Nem működik a készülék vagy nincs kijelzés.
●  Az autó gyújtása nincs bekapcsolva.

31. Az aktuális használati utasítás letölthető a www.metroman.hu weboldalról.
32. Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk, és elnézést kérünk. 

29. A Somogyi Elektronic Kft. igazolja, hogy e rádió-berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az 
EU Megfelelőségi Nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő címen: somogyi@somogyi.hu. 



5

-  Ha a beszerelési útmutató szerint csatlakoztatta, a készülék nem működik a gyújtás 
lekapcsolása esetén.

●  Helytelen a tápvezeték (piros) és az akkumulátor memória-vezeték (sárga) bekötése.
- Ellenőrizze a tápvezeték és az akkumulátor vezeték bekötését.

●  Kiolvadt a biztosíték.
- Ellenőrizze a készülék olvadóbiztosítékát, és szükség esetén cserélje ki azonos értékűre. 

Elfelejti a rádióadókat vagy az utoljára hallgatott dalt visszakapcsolást követően.
●  A készülék bekötése téves, a memória tápellátása megszakad a gyújtás levételekor.

- Ellenőrizze a korrekt bekötést!

Instabil, szokatlan működés vagy kijelzés.
●  Túl alacsony vagy magas a hőmérséklet a járműben.

- Bekapcsolás előtt várja meg, amíg a készülék hőmérséklete 0oC és +40oC között nem lesz.
●  Külső statikus feszültség vagy hasonló jelenség megzavarta a működést. 

- Nyomja be a RESET gombot a gyári állapot beállításához.

Rádió
Nem lehet rádióállomásokat fogni.
●  Nincs antenna, vagy nincs az antennakábel csatlakoztatva.

-  Győződjön meg róla, hogy az antenna helyesen van-e bekötve; szükség esetén cserélje ki az 
antennát vagy az antennakábelt.

Nem hangol állomásra automatikus keresés üzemmódban.
●  Gyenge térerősségű, rossz vételi viszonyokkal rendelkező területen tartózkodik.

- Alkalmazza a manuális hangolást.
●  Ha nagy térerősségű adó közelében tartózkodik, akkor esetleg az antenna nincs földelve vagy 

nincs jól bekötve.
-  Ellenőrizze az antennacsatlakozásokat; győződjön meg róla, hogy az antenna megfelelően van-e 

földelve és rögzítve.
●  Az antenna hossza nem elegendő.

-  Győződjön meg arról, hogy az antenna ki van-e húzva teljesen. Ha esetleg törött, cserélje ki egy 
újra. 

Az adás zajos.
●  Az antenna hossza nem megfelelő.

- Teljesen húzza ki az antennát; ha törött, cserélje ki.
●  Az antenna földelése nem megfelelő.

- Győződjön meg róla, hogy megfelelően van-e földelve és rögzítve.
●  A sztereo vételi viszonyok rosszak. Olyan területen tartózkodik, amely rosszul lefedett.

- Válasszon jobb minőségben fogható másik rádióadót. 

Zene lejátszás
Nem működik a lejátszás vagy zajos
●  Írási hiba lépett fel. A formátum nem kompatibilis.

- Győződjön meg róla, hogy a lejátszani kívánt fájl formátuma támogatott-e. 
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●  Kontakt probléma az USB/SD aljzatnál.
-  Ellenőrizze, nem került-e idegen tárgy a csatlakozóba. Szükség esetén óvatosan tisztítsa meg 

száraz ecsettel. 
-  Érintkezési problémát okozhat a nem megfelelő (pl. ferde vagy durva) csatlakoztatás is. 

Csatlakoztassa újra a külső egységet.
●  Hibás vagy az előírásoktól eltérő külső adathordozó.

-  A gyártási szórás miatt az azonos típusú USB/SD memóriaegységek között is lehet olyan eltérés, 
amely a használatot befolyásolja.

●  Adatmásolási hiba lépett fel.
- Ellenőrizze az alkalmazott tömörítő szoftvert és a számítógépet.

ÓVINTÉZKEDÉSEK 
TISZTÍTÁS
Használjon puha, száraz törlőkendőt és ecsetet a rendszeres tisztításhoz. Erősebb szennyeződést 
vízzel megnedvesítve távolítson el. Óvakodjon a kijelző megkarcolásától, azt soha ne törölje le 
szárazon vagy durva törlőkendővel! Tilos tisztítószereket alkalmazni! Ne kerüljön folyadék a készülék 
belsejébe és a csatlakozókra! 

HŐMÉRSÉKLET
Bekapcsolás előtt győződjön meg róla, hogy az utastér hőmérséklete 0oC és +40oC között van-e, 
mert a zavartalan működés csak ebben a tartományban garantált. A szélsőséges időjárási viszonyok 
kárt okozhatnak a készülékben.

ELHELYEZÉS, BESZERELÉS
A készülék beszerelésekor győződjön meg róla, hogy az nem lesz kitéve a következő 
igénybevételeknek:
- közvetlen napsütés, illetve hőhatás (pl. a fűtőrendszerből) - nedvesség, magas páratartalom - 
jelentősebb mennyiségű por - erőteljesebb vibráció

Figyelmeztetés! Az elveszett vagy megsérült adatokért stb. a gyártó nem vállal felelősséget, még 
akkor sem, ha az adatok stb. e termék használata közben vesznek el. Előzőleg javasolt biztonsági 
másolatot készíteni a csatlakoztatott adathordozón található adatokról, műsorszámokról a személyi 
számítógépére. 

BESZERELÉS (Csak szakember helyezheti üzembe!)
●  A jármű kialakításától függően előfordulhat, hogy további fémpánt vagy más rögzítő elem beszerzése 

válhat szükségessé. A beszerelés módja a különböző autótípusok esetében eltérő lehet.
●  A készülék vezetékeit csatlakoztassa előírás szerint. Előzőleg ellenőrizze a járműben található 

csatlakozók alkalmasságát az ezen leírásban megadott bekötési utasítások alapján. Ügyeljen a 
korrekt és zárlatmentes bekötésre! A hangszóróvezetékeket gondosan vezesse el! 

●  Tilos a hangszórók bármely vezetékét összekötni a jármű vagy a tápellátás negatív pólusával / 
testpontjával! (pl. a fekete tápvezetékkel vagy a jármű egy fém pontjával)

●  Az audio rendszer külső zajoktól történő megvédése érdekében:
-  Helyezze a készüléket és vezesse a kábeleket legalább 10 cm távolságra az autó műszerfal-

kábelkötegétől.
-  Az akkumulátor tápkábeleit tartsa a lehető legtávolabb minden más kábeltől.
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-  A földelő/test kábelt biztonságosan csatlakoztassa festéktől, szennyeződéstől és zsiradéktól 
megtisztított fém felülethez az autó karosszériáján.

- Zajcsökkentő csatlakoztatása esetén tegye azt a lehető legtávolabb a készüléktől. 

A HANGSZÓRÓK CSATLAKOZTATÁSA
Egyes esetekben elképzelhető, hogy a hangerő növelésével nem nő arányosan a mély hangzás. Ez 
függ a működtetett hangszórók számától és elhelyezésétől, továbbá lehetséges, hogy a járműben 
valamelyik hangsugárzó vezetéke nem a helyes polaritásnak megfelelően van bekötve.
1. Két első hangszóró alkalmazása esetén:
●  Meg kell cserélni tetszés szerint a jobb vagy baloldali hangszóró +/- polaritását (az egyik hangszóróra 

menő vezeték két pólusát kell felcserélni; bárhol a rádió és a hangszóró közötti szakaszon). 
2. Négy hangszóró alkalmazása esetén:
●  A., Ha az első kettő és a hátsó kettő hangszóró is az ajtóba van építve (vagy más, de egymástól 

elszigetelt módon; „hangdobozban”), akkor az első kettő és a hátsó kettő hangszóró közül is egyik-
egyik polaritása megfordítandó.

●  B., Ha az első kettő hangszóró ajtóba van építve, de a hátsó kettő a kalaptartóban, akkor csak az 
első kettő hangszóró valamelyikének polaritása módosítandó. A hátsó hangszórópár vezetéke az 
eredeti állapotban marad. 

TÁPELLÁTÁS BEKÖTÉSE
A/1. Nincs bekötve 1

2

3

4

5

6

7

8
B

1

2

3

4

5

6

7

8

A

A dupla aljzatba csatlakoztasson 
szabványos ISO csatlakozópárt. 

A/2. Nincs bekötve
A/3. Nincs bekötve
A/4. Akkumulátor pozitív csatlakozókábel, +12V (sárga)
A memória folyamatos tápellátása érdekében csatlakoztassa  
közvetlenül a jármű akkumulátorának pozitív (+) sarkához. 
A/5. Motoros antenna vezérlése, +12V (kék)
Csatlakoztassa a motoros antenna +12V vezetékéhez,  
ha van ilyen. Ez a vezeték alkalmazható erősítő vagy  
hangprocesszor távvezérelt bekapcsolására is.
A/6. Nincs bekötve 
A/7. Gyújtáskapcsoló által kapcsolt tápkábel (piros)
Csatlakoztassa ezt a vezetéket a jármű biztosítékdobozának egy szabad csatlakozójához vagy 
más nem használt áramforráshoz, amely +12V-ot biztosít de csak akkor, amikor az indítókulcsot 
elfordítja. 
A/8. Test / földelő vezeték (fekete)
Csatlakoztassa ezt a vezetéket egy megfelelő földelési ponthoz a jármű karosszériáján. Győződjön 
meg róla, hogy tiszta fémfelülethez csatlakoztatja, és rögzítse biztonságosan.



4 HANGSZÓRÓ BEKÖTÉSE 
B/1. Jobb hátsó (+) hangszórókimenet
B/2. Jobb hátsó (-) hangszórókimenet
B/3. Jobb első (+) hangszórókimenet
B/4. Jobb első (-) hangszórókimenet
B/5. Bal első (+) hangszórókimenet
B/6. Bal első (-) hangszórókimenet
B/7. Bal hátsó (+) hangszórókimenet
B/8. Bal hátsó (-) hangszórókimenet
Tilos a hangszórók bármely vezetékét összekötni a jármű vagy a tápellátás negatív 
pólusával / testpontjával! (pl. a fekete tápvezetékkel vagy a jármű egy fém pontjával)

  Az esetleges halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgassa nagy hangerővel 
hosszabb időn keresztül!

ÁRTALMATLANÍTÁS
  A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert 
az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A 
használt vagy hulladékká vált berendezés térítésmentesen átadható a forgalmazás helyén, 
illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos 
berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő 
helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdés esetén 
keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra 
vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. 
  
AZ ELEMEK, AKKUK ÁRTALMATLANÍTÁSA  
Az elemeket/akkukat nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kezelni. A felhasználó 
törvényi kötelezettsége, hogy a használt, lemerült elemeket/akkukat lakóhelye gyűjtőhelyén, 
vagy a kereskedelemben leadja. Így biztosítható, hogy az elemek/akkuk környezetkímélő 
módon legyenek ártalmatlanítva.


