
Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 96575AS4X4VIII · 2018-05

Ablaktisztító

Használati útmutató és jótállási jegyhu
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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 törlőlapát csíkmentesen tisztít, míg 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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A termék biztonsági műszaki megol -
dásokkal 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.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szük ség
esetén később ismét át tudja olvasni. 
Amennyiben megválik a terméktől, 
az útmutatót is adja oda az új tulajdo-
nosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:

Ez a jel sérülésveszélyre utal.

A VESZÉLY szó esetleges súlyos sérü-
lésekre és életveszélyre utal.

A VIGYÁZAT szó sérülésekre és súlyos
anyagi károkra utal. 

A FIGYELEM szó könnyebb sérülések -
re vagy rongálódásokra utal.

A kiegészítő információkat így
jelöljük.

Ez a jel az elektromos áram
használatából adódó sérülés-
veszélyre utal.

Biztonsági előírások

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 használ-
ható.

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.

Megjegyzések az útmutatóhoz
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VESZÉLY gyermekek és készülékek
kezelésére korlátozott mértékben
képes személyek esetében

A készüléket 8 évesnél idősebb gyer-•
mekek és olyan személyek, akiknek
fizikai, szellemi vagy érzékeléssel
 kapcsolatos képességei korlátozottak,
illetve akik nem rendelkeznek kellő
tapasztalattal és/vagy megfelelő isme-
retekkel, csak felügyelet mellett vagy
csak akkor használhatják, ha annak
biztonságos használatáról útmutatást
kaptak, és az abból eredendő lehet-
séges veszélyeket megértették.
A tisztítást és karbantartást gyerme -
kek felügyelet nélkül nem végezhetik.
Gyerekek nem játszhatnak a készü-
lékkel. 
Ne engedje, hogy a csomagolóanyag•
gyermekek kezébe kerüljön. Többek
között fulladásveszély áll fenn! 

VESZÉLY elektromos áram
 következtében

Bár az ablaktisztító alkalmas folya-•
dékok felszívására, ne merítse soha
teljesen vízbe vagy más folyadékba,
mivel ekkor áramütés veszélye áll
fenn. 
Csak a mellékelt hálózati adaptert•
használja a készülék töltéséhez.
Ne töltse a készüléket a szabadban•
vagy magas páratartalmú helyisé-
gekben.

Soha ne fogja meg nedves kézzel a•
hálózati adaptert, amikor bedugja 
a csatlakozóaljzatba, illetve kihúzza
belőle. 
A hálózati adapter csatlakozókábelét•
nem szabad megtörni vagy össze-
nyomni. A csatlakozókábelt tartsa távol
forró felületektől és éles szélektől. 
Töltés közben tartson megfelelő távol-•
ságot 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 elérhe-•
tőnek kell lennie, hogy szükség esetén
gyorsan ki tudja húzni a hálózati adap-
tert. Úgy helyezze el a csatlakozóká-
belt, hogy senki se botolhasson meg
benne.
Húzza ki a hálózati adaptert a csatla-•
kozóaljzatból, ...
... 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 csatla-•
kozóaljzatot az arra kialakított fedéllel.
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A készülék tisztítása, illetve használata•
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 össze-•
szerelt 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 ablaktisz -
títóba, nem lehet saját kezűleg
kicserél ni. A készüléken vagy a háló-
zati adapte ren 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 lítium-•
ion akkumulátort tartalmaz. 
Az akkumulátort saját kezűleg kisze-
relni, szétszedni, tűzbe dobni vagy
rövidre zárni tilos.
Használat közben ne takarja le az ab -•
laktisztító oldalán található szellőző-
nyílásokat. Túlhevülés veszélye áll fenn!

Ne használja a készüléket gyúlékony•
anyagok közelében. Ne szívjon fel éles
szegélyű vagy gyúlékony  anyagokat,
mint pl. gyufát vagy hamut. Ne hasz-
nálja a készüléket apró tárgyak össze-
gyűjtésére.

FIGYELEM – anyagi károk
A víztartály kapacitása kb. 150 ml. •
Ha a folyadékszint meghaladja a 
MAX-jelölést, kifolyhat a szennyezett
mosóvíz. A használat közben rendsze-
resen ellenőrizze, illetve ürítse ki a
 tartályt.
Óvja a készüléket az ütésektől, leesés -•
től, portól, szélsőséges hőmérsékletek -
től 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)

be-/kikapcsoló gomb

töltőaljzat fedéllel
a hálózati adapterhez

kontroll-lámpa

tartály a
 szennyezett vízhez

ablaktisztító

szórófejes flakon

mikroszálas párna

markolat

szívófej 
törlőlapáttal

mikroszálas párna
tartója

szórófej

gyűrű

Kép nélkül:
hálózati adapter
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Az ablaktisztító akkumulátorának
feltöltése

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. 

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.

Töltés közben a készülék
legyen kikapcsolva.

kontroll-lámpa

3.   Húzza ki a hálózati adaptert 
a csatlakozóaljzatból.

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.

Az ablaktisztító a feltöltés•
során felmelegszik. Ez nor-
mális jelenség és nem jelent
hibát.

Az akkumulátor teljes kapaci-•
tásának kihasználásához csak
akkor töltse fel az ablaktisztí -
tót, ha az akkumulátor leme-
rült, és a készülék automati-
kusan kikapcsolt. 

Az akkumulátort +10 és•
+40 °C közötti hőmérsékleten
töltse.

Üzembe helyezés



8

Az ablaktisztító összeszerelése

A készülék legyen kikapcsolva és 
az áramhálózatról leválasztva.

 Tegye rá a
készülékre 
a szívófejet.
A szívófejnek
hallhatóan és
érezhetően
be kell
kattan nia. 

 Ellenőrizze,
hogy a víztar-
tály szorosan
rögzül-e a
burkolathoz.

 Ellenőrizze,
hogy a töltő-
aljzat meg -
felelően le
van-e zárva
az arra kiala-
kított fedéllel.

Szívófej levétele

 Nyomja meg
a bordás felü-
letet, és köz -
ben húzza le
a szívófejet a
markolat ról.

m

m

m

m

Szórófejes flakon megtöltése és
 összeszerelése

A tisztításhoz csak hagyományos
üveg-/ablaktisztító szert használjon. 
Javaslatunk: Töltsön be 50 ml ablak-
tisztító szert, majd töltse fel a szóró-
fejes  flakont lassan tiszta vízzel. 

1.    Töltse a kívánt tisztítófolyadékot
a flakonba, majd csavarja rá a szó-
rófejet. 
A gyűrű biztosítja, hogy a szórófej
használat közben véletlenül le ne
essen.

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!

1 2 3



Tisztítófolyadék felvitele

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

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

     Az OFF pozícióban a szelep le van
zárva.

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

Szennyezett víz felszívása

VESZÉLY – életveszély
 áramütés következtében

Mielőtt bekapcsolná a készüléket,•
válassza le az áramhálózatról, és
zárja le a töltőaljzatot az arra kia -
lakított fedéllel.

9

2.  Erősítse a
mikroszálas
párna tartó -
ját felül a
szórófejre.

3.  Csúsztassa a
tartót mind -
két oldalon 
a mikroszálas
párna zsebe -
ibe, ...

     ... és zárja
össze a
 tépőzárat.

Tartó eltávolítása

 Nyomja meg
oldalt a bor-
dázott felü-
letet, és fel-
felé húzza le
a tartót.

m

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

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

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

 Használat köz -
ben többször
ellenőrizze, hogy
a szennyezett
víz nem ér te-e el
a víztartály MAX-
jelzését. Ha igen,
akkor ürítse ki 
a víztartályt.

m

Víztartály kiürítése

1.   Billentse meg
enyhén ferdén
lefelé a víztar-
tályt, hogy le
tudja venni a
burkolatról.

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

3.   Nyomja a
fedelet újra
ütközésig az
üres tartály
nyílására.
A nyilak egy-
másra mutas-
sanak. 

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

5.  ... majd felül
nyomja szoro -
san a burko-
latra. 
Hallhatóan és
érezhetően be
kell kattannia.



Szórófejes flakon tisztítása

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

2. Nyomja meg
oldalt a
 bordázott
felületet, és
húz za le a
mikroszálas
pár na tartó -
ját.

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

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

Mikroszálas párna tisztítása

  A mikroszálas párna max. 40 °C-on
mosógépben is mosható.
Vegye figyelembe a kezelési utasí-
tásokat a bevarrt cimkén.

Ablaktisztító tisztítása

m

VESZÉLY – életveszély
 áramütés következtében

Az ablaktisztító markolatát ne•
merítse vízbe vagy más folyadékba.
A szellőzőnyílásokba nem kerülhet
nedvesség.

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

A készülék legyen kikapcsolva és 
az áramhálózatról leválasztva.

1.  Nyomja meg
a bordázott
felületet, és
köz ben húzza
le a szívófejet
a markolat -
ról.

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

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 töltőalj-
zatba nem kerülhet nedvesség.

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

Ablaktisztító tárolása

  Szükség eseten töltse fel az akku-
mulátort, mielőtt elteszi a készü-
léket. 

  Úgy tárolja úgy a készüléket, hogy 
a  szívófej gumis pereme ne
feküdjön fel semmire, mert ellen-
kező eset ben eldeformálódhat és
megrongálódhat.

m

m
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Tisztítás és tárolás
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Műszaki adatok

Modell:                                     363 625

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 , 2200mAh 
                                                 (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:                                  5 V 0,6 A  

Érintésvédelmi osztály:          II  

Védelmi szint:                         IP20

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.
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Üzemzavar / Hibaelhárítás

A készülék nem működik.

Az ablaktisztító magától kikapcsol.

• Lemerült az akkumulátor? Villog a
készüléken a piros  kontroll-lámpa?
Töltse fel az akkumulátort.

Csökken a szívóteljesítmény. • 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.
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Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beépített
akkumulátor értékes, újrahasznosít-
ható anyagokból készültek. Az újra-
hasznosítás csökkenti a hulladék
mennyiségét és kíméli a környezetet.

A csomagolóanyagok eltávolításakor
ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre.
Papír, karton és könnyű csomagoló-
anyagok eltávolításához használja a
helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott készü-
lékek nem kerülhetnek a
 háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi,
nem használatos készülékét a háztar-
tási hulladéktól különválasztva, hulla-
dékgyűjtőben helyezze el. Régi készü-
lékeket díjmentesen átvevő gyűjtő-
helyekkel kapcsolatban az illetékes
települési vagy városi hivataltól kaphat
felvilágosítást.

Az elem és az akkumulátor
nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az
elhasználódott elemeket és akkumulá-
torokat az illetékes települési, illetve
városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy 
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 szak-
szerűtlen eltávolítás biztonsági kocká-
zatot jelent. Ezért a készüléket egy
darabban adja le egy gyűjtőhelyen,
ahol a készüléket és az akkumulátort
szakszerűen ártalmatlanítják.



Ezt a terméket a legújabb gyártási
 eljá rásokkal állították elő, és  szigorú
minő ségellenőrzésnek vetették alá.
A Tchibo Budapest Kft. (további ak ban:
Forgalma zó) garanciát vállal a termék
kifogásta lan minőségéért.

Jótállási feltételek:
A Forgalmazó – az egyes tartós fogyasz -
tási cikke kre vonatko zó kötelező jótál-
lásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormány -
rende let alapján – fogyasztói szerződés
keretében általa értékesített, jelen jótál-
lási jegyen feltüntetett, új tartós fogyasz-
tási cikkre 3 éves idő tar tam ra kötelező
jótállást vállal. A kötelező jótállás 3 éves
időtartama a fogyasztási cikk fogyasztó
részé re történő átadásával, vagy ha az
üzembe helyezést a Forgalmazó, illetve
megbízottja végzi, az üzembe helyezése
napjával kezdő dik. A kötelező jótállás
Magyar or szág közigazgatási  területén
érvényes. 
A jótállási igény a jótállási jeggyel
érvénye síthető (151/2003. (IX.22.)
 Kormányrendelet 4. §. (1)). A jótállási
jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa
érvényesíthe ti,  feltéve, hogy fogyasztó -
nak minő sül. (A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 8:1. §
3. pontja értelmé ben fo gyasz tó: a szak-
mája, önálló fog lalkozása vagy üzleti
tevékeny sége kö rén kívül eljáró ter mé -
sze tes személy.)
A 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 3. §-a
értelmében, szavatos sá gi igé nye érvé -
nyesítésekor a szerződés megkötését
a fo gyasztónak kell bizonyítania. A szer -
ződés megkötését bizo nyí tott nak kell
tekinteni, ha az ellenérték megfizetését
igazoló bizonylatot - az általános for gal -
mi adóról szóló törvény alap ján kibocsá-

tott számlát vagy nyugtát - a fogyasz tó
bemutatja. 
A Forgalmazó kéri a Tisztelt Vásárlókat,
hogy a jótállási igények zökkenő men tes
érvényesítése érdekében az ellenérték
megfizetését igazoló bizonylatot feltét-
lenül őrizzék meg!
A Forgalmazó kéri továbbá a Vásárló -
kat, hogy a készü lék használatba
vétele előtt figyelmesen olvassák végig
a használati (kezelési) útmuta tót.
A Fogyasztó jótálláson és szavatosságon
alapuló jogai: a Polgári  Törvény könyvről
szóló 2013. évi V. tv.; az egyes tartós
fogyasztási  cikkekre vonatkozó kötelező
jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kor-
mányrendelet; valamint a fogyasztó és
vállalkozás közötti szerződés keretében
eladott dolgokra vo nat kozó szavatossági
és jótállási igények intézésének eljárási
 szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM
rende let  szabályozza. 
A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező
jótállás a Fogyasztók törvény ből eredő
szavatossági és egyéb jogait nem érinti. 

A Ptk. 6:159. §-a alapján a jogosult kija-
vítást vagy kicserélést igényel het,
kivéve, ha a választott kellékszavatos-
sági jog  teljesítése lehetet len, vagy ha
az a kötelezettnek – másik kellékszava -
tossági igény  teljesítésével összehason-
lítva -  aránytalan többletköltséget ered -
mé nyezne, figyelembe véve a szolgál-
tatás  hibátlan állapotban képviselt
értékét, a szerző désszegés súlyát és
a kellékszavatossági jog teljesítésével
a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
vagy az ellen szolgál ta tás arányos leszál -
lítását igényelheti, a hibát a kötelezett
költségére maga kijavíthatja vagy mással

Garanciális feltételek
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Jótállási jegy

Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltse ki!

Cikkszám: 363 625 

kijavíttathatja, vagy a szerző déstől
elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy
a kicserélést nem vállalta, e kötelezettsé-
gének - a dolog tulaj donságaira és a
jogosult által elvárható rendeltetésére
figyelem mel meg felelő 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 fo gyasztó a fogyasztá -
si cikk meghibásodása miatt a vásár lástól
(üzembe helyezéstől) számított három
munkanapon belül érvé nyesít cserei-
gényt, a vállalkozás nem hivatkoz hat
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a)
pontja értelmében aránytalan többlet -
költség re, hanem köteles a fogyasztási
cikket  kicse rél ni, felté ve, hogy a meghi-

básodás a rendelte tés szerű használatot
akadá lyozza.
A fogyasztónak a jótálláson alapuló igé -
nye érvé nyesítésé vel kapcsolatos nyilat-
kozatát a forgalmazóhoz kell intéznie.

A nem rendeltetésszerű használat elker-
ülése érdekében a termékhez használati
(kezelési) útmutatót mellékelünk. 
Kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját
érdeké ben tartsa be, mert a használati
útmutatótól eltérő használat, keze lés
folytán bekövetkezett hiba esetén a
 készülékért jótállást nem vállalunk. 
Nem vonatkozik a jótállás a kopásnak
kitett részekre, a vízkő okozta károkra 
és a felhasználás ra kerülő anyagokra
sem. A kötelező jótállás meg szűné sét
eredményezi a szak sze rűt len szere lés
és üzembe helye zés, a jótállási időn belül
törté nő  illeték telen beavatko zás.

A jelen jótállás nem korlátozza a tör-
vényben előírt szavatossági jogokat.

Termék megnevezése

Gyártó:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg

NÉMETORSZÁG

Importőr:

Tchibo GmbH
Überseering 18
 22297 Hamburg

NÉMETORSZÁG

Forgalmazó:

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

MAGYARORSZÁG

Jótállás kezdete
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