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Kedves Vásárlónk!
Tiszta ablak pillanatok alatt – csíkok és cseppek nélkül!
Tisztítsa meg az ablakot a mikroszálas párnával ellátott szórófejes flakonnal,
majd egyszerűen húzza végig az elektromos ablaktisztítót az ablaküvegen.
A széles törlőfelület csíkmentesen tisztít, és a szennyezett mosóvíz minden
cseppjét elnyeli a tartály.
Kívánjuk, hogy lelje örömét a termék használatában.

A Tchibo csapata

www.tchibo.hu/utmutatok
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Megjegyzések az útmutatóhoz
A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére
figyelmesen olvassa el a biztonsági
előírásokat, és az esetleges sérülések
és károk elkerülése érdekében csak
az útmutatóban leírt módon használja
a terméket.

Ez a jel az elektromos áram
használatából adódó sérülésveszélyre utal.
A VESZÉLY szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.
A VIGYÁZAT szó sérülésekre és súlyos
anyagi károkra utal.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség
esetén később ismét át tudja olvasni.
Amennyiben megválik a terméktől,
az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

A FIGYELEM szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra utal.
A kiegészítő információkat így
jelöljük.

Az útmutatóban szereplő jelek:
Ez a jel sérülésveszélyre utal.

Biztonsági előírások

VIGYÁZAT nem megfelelő használat
esetén
• Semmi esetre se szívja fel a következő
dolgokat:
– száraz por;
– izzó hamu, cigarettacsikk, gyufa stb.:
Tűzveszély!
– éghető vagy gyúlékony anyagok;
– nyomtató festékpor: Tűz- és
robbanásveszély!
– maró vagy mérgező anyagok
(savak, azbeszt vagy azbesztpor
stb.): Ártalmas az egészségre!
– hegyes, kemény tárgyak, mint
pl. üvegszilánkok.

Rendeltetés
• Az ablaktisztító kizárólag nedves, sima
üveg- vagy tükörfelületek, valamint
csempék tisztítására alkalmas.
Max. 150 ml mennyiségű folyadékot tud
felszívni.
• Az ablaktisztítót csak hagyományos
üveg-/ablaktisztító szerekkel használja.
Ne szívjon fel vele spirituszt, tömény
alkoholos oldatokat, tisztítóhabot,
maró vagy gyúlékony vegyszereket stb.
• Az ablaktisztító nem alkalmas por
vagy kisebb tárgyak felszívására!
• A termék magánjellegű felhasználásra
alkalmas, ipari célokra nem használható.
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VESZÉLY gyermekek és készülékek
kezelésére korlátozott mértékben
képes személyek esetében
• A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és olyan személyek, akiknek
fizikai, szellemi vagy érzékeléssel
kapcsolatos képességei korlátozottak,
illetve akik nem rendelkeznek kellő
tapasztalattal és/vagy megfelelő ismeretekkel, csak felügyelet mellett vagy
csak akkor használhatják, ha annak
biztonságos használatáról útmutatást
kaptak, és az abból eredendő lehetséges veszélyeket megértették.
A tisztítást és karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
• Ne engedje, hogy a csomagolóanyag
gyermekek kezébe kerüljön. Többek
között fulladásveszély áll fenn!
VESZÉLY elektromos áram
következtében
• Bár az ablaktisztító alkalmas folyadékok felszívására, ne merítse soha
teljesen vízbe vagy más folyadékba,
mivel ekkor áramütés veszélye áll
fenn.
• A készülék töltéséhez csak a mellékelt
hálózati adaptert használja.
• Ne töltse a készüléket a szabadban
vagy magas páratartalmú helyiségekben.

• Soha ne fogja meg nedves kézzel a

hálózati adaptert, amikor bedugja
a csatlakozóaljzatba, illetve kihúzza
belőle.
• A hálózati adapter csatlakozókábelét
nem szabad megtörni vagy összenyomni. A csatlakozókábelt tartsa távol
forró felületektől és éles szélektől.
• Töltés közben tartson megfelelő távolságot a hőforrásoktól, pl. tűzhelytől
vagy sütőtől.
• Csak olyan szakszerűen beszerelt
csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a
hálózati adaptert, amelynek a hálózati
feszültsége megegyezik a hálózati
adapter műszaki adataival.
• A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén
gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert. Úgy helyezze el a csatlakozókábelt, hogy senki se botolhasson meg
benne.
• Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, ...
... ha töltés közben üzemzavar lép fel,
... amint a készülék teljesen feltöltődött,
... vihar esetén, és
... mielőtt használná vagy meg szeretné
tisztítani a készüléket.
Mindig a hálózati adaptert húzza, ne
a csatlakozókábelt.
• A töltés után zárja le mindig a csatlakozóaljzatot az arra kialakított fedéllel.
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• A készülék tisztítása, illetve használata

• Ne használja a készüléket gyúlékony

előtt válassza le az ablaktisztítót az
áramellátásról.
• Ne használja az ablaktisztítót, ha a
készüléken vagy a hálózati adapteren
sérülést észlel, vagy ha a készülék
leesett.
• Az ablaktisztítót csak teljesen összeszerelt állapotban használja. A szívófej
és a víztartály legyenek megfelelően
a helyükön, legyenek bereteszelve.
• Semmilyen változtatást ne hajtson
végre a terméken. Az akkumulátor
szilárdan be van építve az ablaktisztítóba, nem lehet saját kezűleg
kicserélni. A készüléken vagy a hálózati adapteren szükséges javításokat
bízza szakszervizre, vagy forduljon a
kereskedőhöz.
A csatlakozókábel rongálódása esetén
ki kell cserélni a hálózati adaptert.
• A szórófejes flakonnal ne tisztítson
elektromos készülékeket. Ne célozzon
vele személyekre vagy állatokra!
VIGYÁZAT – tűzveszély
• Az ablaktisztító fixen beépített lítiumion akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátort saját kezűleg kiszerelni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni
tilos.
• Használat közben ne takarja le az ablaktisztító oldalán található szellőzőnyílásokat. Túlhevülés veszélye áll fenn!

anyagok közelében. Ne szívjon fel éles
szegélyű vagy gyúlékony anyagokat,
mint pl. gyufát vagy hamut. Ne használja a készüléket apró tárgyak összegyűjtésére.
FIGYELEM – anyagi károk
• A víztartály kapacitása kb. 150 ml.
Ha a folyadékszint meghaladja a
MAX-jelölést, kifolyhat a szennyezett
mosóvíz. A használat közben rendszeresen ellenőrizze, illetve ürítse ki a
tartályt.
• Óvja a készüléket az ütésektől, leeséstől, portól, szélsőséges hőmérsékletektől és az időjárási tényezőktől (eső,
erős napsugárzás stb.).
• Ne használja az ablaktisztítót durva
felületeken. Ezáltal megrongálódhat
a gumis perem.
• Ne dugjon semmilyen tárgyat
a készülék nyílásaiba.
• Ne tárolja a készüléket a szabadban
vagy nedves helyiségben, pl. pincében
vagy garázsban.
• A készülék tisztításához ne használjon
súroló vagy maró hatású tisztítószert,
illetve kemény kefét stb.
• Csak az eredeti tartozékokat használja.
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Termékrajz (tartozékok)

szívófej
törlőlapáttal

markolat

Kép nélkül:
hálózati adapter
be-/kikapcsoló gomb

ablaktisztító

tartály a
szennyezett vízhez
töltőaljzat fedéllel
a hálózati adapterhez

szórófejes flakon
kontroll-lámpa

mikroszálas párna
tartója

mikroszálas párna
szórófej
tartó
(hosszabbító nyél)

gyűrű

hosszabbító nyél
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Üzembe helyezés
Az ablaktisztító akkumulátorának
feltöltése

3. Húzza ki a hálózati adaptert
a csatlakozóaljzatból.

A kiszállításkor a szilárdan beépített
akkumulátor nincs teljesen feltöltve.
Az akkumulátor maximális töltési
kapacitásának elérése érdekében az
első használat előtt teljesen töltse fel.
Az első feltöltés időtartama kb. 24 óra.

4. Húzza le a töltőkábelt a készülékről,
majd zárja le az aljzatot az arra
kialakított fedéllel.
Az ablaktisztító üzemideje teljesen
feltöltött akkumulátorral kb. 40 perc.
Az akkumulátort újra fel kell tölteni,
ha a kontroll-lámpa használat közben
lassan villogni kezd. Ha nem tölti fel az
akkumulátort, a készülék egy bizonyos
idő elteltével automatikusan kikapcsol.

Töltés közben a készülék
legyen kikapcsolva.

• Az ablaktisztító a feltöltés során felmelegszik. Ez normális
jelenség és nem jelent hibát.
• Az akkumulátor teljes kapacitásának kihasználásához csak
akkor töltse fel az ablaktisztítót, ha az akkumulátor lemerült, és a készülék automatikusan kikapcsolt.
• Az akkumulátort +10 és +40 °C
közötti hőmérsékleten töltse.

kontroll-lámpa

1. Dugja be a töltőkábel kis dugóját
a készülék alján található aljzatba.
2. Csatlakoztassa a hálózati adaptert
egy csatlakozóaljzathoz.
Töltés közben a kontroll-lámpa pirosan
villog.
Amint a kontroll-lámpa folyamatosan
világít az akkumulátor teljesen fel van
töltve.
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Az ablaktisztító összeszerelése

Hosszabbító nyél használata

A készülék legyen kikapcsolva és
az áramhálózatról leválasztva.

1. Helyezze
a tartót az
ablaktisztító
aljához ...

m Helyezze fel

a készülékre
a szívófejet.
A szívófejnek
hallhatóan és
érezhetően
be kell
kattannia.

... és az ábrázolt módon
akassza be.

m Ellenőrizze,

hogy a víztartály szorosan
rögzül-e a
burkolathoz.
2. Dugja be alulról a hosszabbító nyelet a
tartóba.
Annak hallhatóan és érezhetően be
kell kattannia.

m Ellenőrizze,

hogy a töltőaljzat megfelelően le
van-e zárva
az arra kialakított fedéllel.

Szívófej levétele
m Nyomja meg

3. Tartsa meg
egy kézzel az
ablaktisztítót.
A másik
kézzel húzza
meg szorosra
a takaróanyát
takaróegy negyedanya
fordulattal

a bordás felületet, és közben húzza le
a szívófejet a
markolatról.
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Szórófejes flakon megtöltése és
összeszerelése

az óramutató járásával megegyező
irányba.
4. Húzza ki az
ablaktisztító
hosszabbító
nyelét a
szükséges
hosszúságra.

VIGYÁZAT - égési sérülések
• Ne töltsön forró tisztítófolyadékot
a szórófejes flakonba.
FIGYELEM – anyagi károk
• Ne töltsön spirituszt, tisztítóhabot
vagy más vegyszert a szórófejes
flakonba. Ezeket az anyagokat nem
szabad az ablaktisztítóval felszívni!
A tisztításhoz csak hagyományos
üveg-/ablaktisztító szert használjon.
Javaslatunk: Töltsön be 50 ml ablaktisztító szert, majd töltse fel a szórófejes flakont lassan tiszta vízzel.

5. Húzza meg a
takaróanyát
ismét szorosra az óramutató járásával
ellentétes
irányba.

1

2

3

1. Töltse a kívánt tisztítófolyadékot
a flakonba, majd csavarja rá a szórófejet.
A gyűrű biztosítja, hogy a szórófej
használat közben véletlenül el ne
forduljon.
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2. Erősítse a
mikroszálas
párna tartóját felül a
szórófejre.

Tartó eltávolítása
m Nyomja meg

oldalt a bordázott felületet, és felfelé
húzza le a
tartót.

3. Csúsztassa a
tartót mindkét oldalon
a mikroszálas
párna zsebeibe, ...
... és zárja
össze a
tépőzárat.

Használat
2. A szennyeződések feloldásához
mozgassa a mikroszálas párnát
körkörös mozdulatokkal a teljes
felületen.

Tisztítófolyadék felvitele
1. Permetezze a tisztítófolyadékot a
szórófejes flakonnal a megtisztítani
kívánt felületre.

Szennyezett víz felszívása

Választhat az egyszerű vízsugár
(STREAM) vagy a finom permet
(SPRAY) között. Fordítsa a szelepet
a szórófejen a kívánt pozícióba.

VESZÉLY – életveszély
áramütés következtében
• Mielőtt bekapcsolná a készüléket,
válassza le az áramhálózatról, és
zárja le a töltőaljzatot az arra kialakított fedéllel.

Az OFF pozícióban a szelep le van
zárva.
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Víztartály kiürítése
1. Billentse meg
enyhén ferdén
lefelé a víztartályt, hogy le
tudja venni a
burkolatról.

1. Helyezze az ablaktisztítót függőlegesen a nedves felületre, majd a
készülék bekapcsolásához nyomja
meg a be-/kikapcsoló gombot
.
A kontroll-lámpa folyamatosan
pirosan világít.

2. Távolítsa el
a fedelet és
öntse ki a
szennyezett
vizet.
Végül tiszta
vízzel öblítse
ki a tartályt.

2. Enyhe nyomással húzza végig a
szívófejet fentről lefelé a felületen,
így lehúzza és egyben felszívja
a szennyezett vizet. Ne végezzen
körkörös vagy vízszintes mozdulatokat, mert a már felszívott,
szennyezett víz kifolyhat a tartályból!

3. Nyomja a
fedelet újra
ütközésig az
üres tartály
nyílására.
A nyilak egymásra mutassanak.

3. A használat után a készülék
kikapcsolásához nyomja meg
a be-/kikapcsoló gombot
.

4.Helyezze a
víztartályt
enyhén ferdén
a peremre ...

m Használat

közben többször ellenőrizze, hogy
a szennyezett
víz nem értee el a víztartály MAX-jelzését. Ha
igen, akkor
ürítse ki
a víztartályt.

5.... majd felül
nyomja szorosan a burkolatra.
Hallhatóan és
érezhetően be
kell kattannia.
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Tisztítás és tárolás
Szórófejes flakon tisztítása

A készülék legyen kikapcsolva és
az áramhálózatról leválasztva.

1. Nyissa ki a tépőzárat, és vegye le
a mikroszálas párnát a tartóról.

1. Nyomja meg
a bordázott
felületet, és
közben húzza
le a szívófejet
a markolatról.

2. Nyomja meg
oldalt a
bordázott
felületet, és
húzza le a
mikroszálas
párna tartóját.

2. Öblítse le a szívófejet folyó víz alatt.
Hagyja teljesen megszáradni a fejet.

3. Csavarja le a szórófejet a flakonról,
és öblítse ki a flakont és a tartozékokat tiszta vízzel, hogy ezzel
eltávolítsa a tisztítószeres oldat
maradványait.

3. Ürítse ki és tisztítsa meg a tartályt
a „Használat” fejezet „Víztartály
kiürítése” részében leírtak szerint.
4. A markolatot egy enyhén nedves
ruhával törölje le.
A szellőzőnyílásokba és a töltőaljzatba nem kerülhet nedvesség.

4. Hagyja az összes részt teljesen
megszáradni, mielőtt újra összeszereli és elteszi a szórófejes flakont.

5. Alaposan hagyja megszáradni a
részeket, mielőtt újra összeszereli
az ablaktisztítót.

Mikroszálas párna tisztítása
m A mikroszálas párna max. 40 °C-on

mosógépben is mosható.
Vegye figyelembe a kezelési utasításokat a bevarrt cimkén.

Ablaktisztító tárolása
m Szükség eseten töltse fel az akku-

mulátort, mielőtt elteszi a készüléket.

Ablaktisztító tisztítása

m Úgy tárolja úgy a készüléket, hogy

VESZÉLY – életveszély
áramütés következtében
• Az ablaktisztító markolatát ne
merítse vízbe vagy más folyadékba.
A szellőzőnyílásokba nem kerülhet
nedvesség.

a szívófej gumis pereme ne
feküdjön fel semmire, mert ellenkező esetben eldeformálódhat és
megrongálódhat.

• Mielőtt megtisztítaná a készüléket,
válassza le a készüléket az áramhálózatról, és zárja le a töltőaljzatot
az arra kialakított fedéllel.

12

Műszaki adatok
Modell:

366 920

Ablaktisztító
Víztartály kapacitása:

kb. 150 ml

Szívófej szélessége:

kb. 25 cm

Szívóteljesítmény:

max. 10 W

Zajszint:

<78 dBA 30 cm távolságban

Érintésvédelmi osztály:

III

Védelmi szint:

IPX4

Akkumulátor:

lítium-ion akkumulátor / 3,7 V
(nem cserélhető)

Töltési idő:

kb. 3–5 óra teljes lemerülés esetén

Üzemidő:

max. 40 perc

Hálózati adapter

Modell DK5-050-0600-EU

Bemenet:

100–240 V ~ 50/60 Hz, 0,2 A

Kimenet:

5V

Érintésvédelmi osztály:

II

Védelmi szint:

IP20

, 2200mAh

0,6 A

Szórófejes flakon
Űrtartalom:

kb. 200 ml

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai
változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

Hulladékkezelés
A termék, a csomagolás és a beépített
akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az újrahasznosítás csökkenti a hulladék
mennyiségét és kíméli a környezetet.

Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a
helyi gyűjtőhelyeket.
Ezzel a jellel ellátott készülékek nem kerülhetnek a
háztartási hulladékba!

A csomagolóanyagok eltávolításakor
ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre.
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Önt törvény kötelezi arra, hogy régi,
nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes
települési vagy városi hivataltól kaphat
felvilágosítást.

a forgalmazó szakkereskedésekben
adja le.
Figyelem! Ebben a készülékben egy
olyan akkumulátor található, amely
biztonsági okokból szilárdan be van
építve és a burkolat megrongálása
nélkül nem lehet eltávolítani. A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kockázatot jelent. Ezért a készüléket egy
darabban adja le egy gyűjtőhelyen,
ahol a készüléket és az akkumulátort
szakszerűen ártalmatlanítják.

Az elem és az akkumulátor
nem háztartási hulladék!
Önt törvény kötelezi arra, hogy az
elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve
városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy

Üzemzavar / Hibaelhárítás
A készülék nem működik.
Az ablaktisztító magától kikapcsol.
Csökken a szívóteljesítmény.

• Lemerült az akkumulátor? Villog a
készüléken a piros kontroll-lámpa?
Töltse fel az akkumulátort.
• Tele van a víztartály? Ürítse ki
a szennyezett vizet, ha az elérte
a MAX-jelzést.
• Eltömődött vagy szennyeződött a
szívófej? Szükség esetén hárítsa el
a dugulást.
• Az akkumulátor még elegendően fel
van töltve?

A felület lehúzás közben csíkos.

• A szívófej törlőpereme sérült vagy
szennyeződött?

Szennyezett víz folyik ki.

• Tele van a víztartály? Ürítse ki
a szennyezett vizet, ha az elérte
a MAX-jelzést.
• Körkörösen vagy ferdén mozgatta
az ablaktisztítót? Tartsa a készüléket
mindig függőlegesen, és dolgozzon
felülről lefelé.
14

Garanciális feltételek
Ezt a terméket a legújabb gyártási
eljárásokkal állították elő, és szigorú
minőségellenőrzésnek vetették alá.
A Tchibo Budapest Kft. (továbbiakban:
Forgalmazó) garanciát vállal a termék
kifogástalan minőségéért.

kibocsátott számlát vagy nyugtát a
fogyasztó bemutatja.
A Forgalmazó kéri a Tisztelt Vásárlókat,
hogy a jótállási igények zökkenőmentes
érvényesítése érdekében az ellenérték
megfizetését igazoló bizonylatot feltétlenül őrizzék meg!
A Forgalmazó kéri továbbá a Vásárlókat, hogy a készülék használatba
vétele előtt figyelmesen olvassák végig
a használati (kezelési) útmutatót.
A Fogyasztó jótálláson és szavatosságon
alapuló jogai: a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. tv.; az egyes tartós
fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező
jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet; valamint a fogyasztó és
vállalkozás közötti szerződés keretében
eladott dolgokra vonatkozó szavatossági
és jótállási igények intézésének eljárási
szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM
rendelet szabályozza.
A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező
jótállás a Fogyasztók törvényből eredő
szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

Jótállási feltételek:
A Forgalmazó – az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormányrendelet alapján – fogyasztói szerződés
keretében általa értékesített, jelen jótállási jegyen feltüntetett, új tartós fogyasztási cikkre 3 éves időtartamra kötelező
jótállást vállal. A kötelező jótállás 3 éves
időtartama a fogyasztási cikk fogyasztó
részére történő átadásával, vagy ha az
üzembe helyezést a Forgalmazó, illetve
megbízottja végzi, az üzembe helyezése
napjával kezdődik. A kötelező jótállás
Magyarország közigazgatási területén
érvényes.
A jótállási igény a jótállási jeggyel
érvényesíthető (151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet 4. §. (1)). A jótállási
jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa
érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 8:1. §
3. pontja értelmében fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti
tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.)
A 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 3. §-a
értelmében, szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését
a fogyasztónak kell bizonyítania. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell
tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános
forgalmi adóról szóló törvény alapján

A Ptk. 6:159. §-a alapján a jogosult kijavítást vagy kicserélést igényelhet,
kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha
az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt
értékét, a szerződésszegés súlyát és
a kellékszavatossági jog teljesítésével
a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett
költségére maga kijavíthatja vagy mással
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kijavíttathatja, vagy a szerződéstől
elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy
a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének - a dolog tulajdonságaira és a
jogosult által elvárható rendeltetésére
figyelemmel megfelelő határidőn belül,
a jogosult érdekeit kímélve - nem tud
eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a
kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő
érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba
miatt elállásnak nincs helye.
A 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet
7. §-a szerint, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított
három munkanapon belül érvényesít
csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan
többletköltségre, hanem köteles a
fogyasztási cikket kicserélni, feltéve,

hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A fogyasztónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a forgalmazóhoz kell intéznie.
A nem rendeltetésszerű használat elkerülése érdekében a termékhez használati
(kezelési) útmutatót mellékelünk.
Kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját
érdekében tartsa be, mert a használati
útmutatótól eltérő használat, kezelés
folytán bekövetkezett hiba esetén a
készülékért jótállást nem vállalunk.
Nem vonatkozik a jótállás a kopásnak
kitett részekre, a vízkő okozta károkra
és a felhasználásra kerülő anyagokra
sem. A kötelező jótállás megszűnését
eredményezi a szakszerűtlen szerelés
és üzembe helyezés, a jótállási időn
belül történő illetéktelen beavatkozás.
A jelen jótállás nem korlátozza a törvényben előírt szavatossági jogokat.

Jótállási jegy
Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltse ki!

Termék megnevezése

Jótállás kezdete

Gyártó:
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Forgalmazó:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg

Tchibo GmbH
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Tchibo Budapest Kft.
2040 Budaörs
Neumann János u. 1.
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