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Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldá-
sokkal rendelkezik. Ennek ellenére
olvassa el figyelmesen a biztonsági
előírásokat, és az esetleges sérülések
és károk elkerülé se érdekében csak 
az útmutatóban leírt módon használja
a terméket.

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

Az útmutatóban szereplő jelek:

Ez a jel sérülésveszélyre utal.

A VESZÉLY szó esetleges súlyos
 sérülésekre és életveszélyre utal.

A VIGYÁZAT szó sérülésekre és 
súlyos anyagi károkra utal. 

A FIGYELEM szó könnyebb sérülé-
sekre vagy rongálódásokra utal.

A kiegészítő információkat így
jelöljük.

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



4

Biztonsági előírások

Rendeltetés

A terméket por, szennyeződés, morzsa•
stb. felporszívózására tervezték
száraz, belső helyiségekben. 
Nem alkalmas nagyobb felületek tisztí-
tására vagy folyamatos használatra.
A termék magánjellegű felhasználásra•
alkalmas, ipari célokra nem használ-
ható.

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

Ne merítse a készüléket és a hálózati•
adaptert vízbe vagy más folyadékba,
különben áramütés veszélye áll fenn.
Ne fogja meg a hálózati adaptert
nedves kézzel.
Csak a mellékelt hálózati adaptert•
használja, különben a termék meg -
rongálódhat.
Csak olyan, szakszerűen beszerelt•
csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa 
a készüléket, 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.
Ha hosszabb ideig nem használja •
az akkumulátoros porszívót (pl. ha
nyaral), akkor húzza ki a hálózati
 adaptert a csatlakozóaljzatból.
Ne használja a készüléket, ha magán a•
készüléken, a hálózati adapteren vagy
a csatlakozókábelen sérülés látható,
vagy ha a készülék leesett.
Ne szerelje jobban szét a készüléket,•
mint amennyire ebben a használati
útmutatóban le van írva. Semmilyen
változtatást ne végezzen a készüléken. 
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A készüléket, a hálózati adaptert és a
csatlakozókábelt csak szakszervizben
javíttassa meg, vagy forduljon a keres-
kedőhöz.
A fali rögzítéshez szükséges szerelő-•
anyagokat (csavar, tipli) mellékeltük. 
A csavarok szokásos, stabil falazathoz
alkalmasak. A fali rögzítés előtt érdek-
lődjön szakkereskedésben a megfelelő
szerelőanyag felől. Győződjön meg
arról, hogy a fúrásra kijelölt helyen
nem található semmilyen cső vagy
vezeték!

VIGYÁZAT nem rendeltetésszerű
használat esetén

Semmi esetre se szívja fel a következő•
dolgokat:

     - izzó hamu, cigarettacsikk, gyufa
stb.: Tűzveszély!

     - nyomtató festékpor: Tűz- és
 robbanásveszély!

     – maró vagy mérgező anyagok
(savak, azbeszt vagy azbesztpor
stb.): Egészségkárosodás veszélye!

     – folyadékok (különösen folyékony
szőnyegtisztító szerek): 
Rövidzárlat veszélye!

     – hegyes, kemény tárgyak (üvegszi-
lánkok, szögek stb.): Tönkretehetik
a szűrőt.

     – gipsz, cement, fúrásból származó
por, építési törmelék, smink stb.:
Eltömíthetik a szűrőt, és így meg-
rongálódhat a készülék.

     – kábel, vezeték stb.: Megsérülhet a
szigetelésük vagy feltekeredhetnek
a kefehengerre, és kárt okozhatnak
a készülékben.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

Soha ne porszívózzon le embereket•
vagy állatokat. Alapvetően tartsa távol
a porszívó nyílását hajtól, testrészektől
és ruhadaraboktól, pl. cipőfűzőtől és
sáltól. Soha ne próbáljon meg eltávolí-
tani semmilyen eltömődést, amikor a
készülék be van kapcsolva.
Mindig kapcsolja ki a készüléket,•
mielőtt a szívócsövet vagy a szívófejek
valamelyikét levenné vagy csatlakoz-
tatná.
A készülék használat és tisztítás köz -•
ben, és amikor leveszi a portartályt
nem csatlakozhat a hálózati adapterrel
a hálózathoz.
A készülék fém részei használat•
közben nagyon felforrósodnak. 
Ne érjen hozzájuk. 
Legyen különösen óvatos, ha lépcsőn•
használja a készüléket.
A botlásveszély elkerülése érdekében•
a használat után tegye el a készüléket.
Ne próbálja meg felnyitni az akkumu-•
látor borítását. Ha az akkumulátor
meghibásodott, az egész akkumulátort
burkolattal együtt ártalmatlanítsa. 
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Csak teljesen összeszerelt állapotban•
szabad használni az akkumulátoros
porszívót.

VIGYÁZAT - tűzveszély

Ne használja a készüléket gyúlékony•
anyagok közelében. Ne szívjon fel éles
szegélyű vagy gyúlékony anyagokat,
mint pl. gyufát vagy hamut. 
Ne használja a készüléket apró tárgyak
összeszedésére.

VIGYÁZAT – anyagi károk

Ne hevítse túl az akkumulátoros•
 porszívót. Legfeljebb 20 perc használat
után kapcsolja ki a készüléket, és
hagyja szobahőmérsékletűre hűlni.
Ügyeljen arra, hogy a készülék szellő-
zőnyílásait ne fedje por vagy más
anyag. 
Ha egy tárgy, pl. szőnyeg bojtja vagy•
egy szövetdarab blokkolná a fejet,
akkor azonnal kapcsolja ki a készü-
léket, és távolítsa el a tárgyat. 

Ne használja a készüléket a szabadban•
vagy magas páratartalmú helyiségek -
ben. Ne tárolja a készüléket nedves
helyiségekben, pl. pincében vagy
garázsban. 
Ne dugjon semmilyen tárgyat •
a készülék nyílásaiba.
Az akkumulátoros porszívót mindig •
a behelyezett szűrőkkel használja.
Csak az eredeti tartozékokat használja.•

A termék tisztításához ne használjon•
súroló hatású vagy maró tisztítószert,
illetve kemény kefét stb.
Óvja a készüléket ütődéstől, leeséstől,•
portól, nedvességtől, közvetlen nap -
sugárzástól és szélsőséges hőmérsék-
letektől. Főleg az akkumulátort óvja 
a túlzott hőtől. 
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portartály fedele
(az alján) portartály

csatlakozóaljzat a hálózati
 adapternek (a hátoldalon)

portartály fedelének nyitógombja

Termékrajz (tartozékok)

fali tartó hálózati adapter

a fali tartó 
szerelőanyaga

MAX jelzés

portartály fedele

portartály nyitógombja üzemmód/töltésjelző kontroll-lámpák

be-/kikapcsoló gomb

motorblokk
levegőbemenet nyílása

szívócső / padlófej / fuga- vagy
kárpitfej kioldógombja

fuga-, kárpit- és kihúzható
 fugafej tartó 

szívócső

padlófej

kárpitfej

fugafej

kihúzható
 fugafej
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Az első használat előtt távolítsa elm

az összes csomagolóanyagot.

Kiszállításkor az akkumulátor nincs
 teljesen feltöltve. Az akkumulátor
maximális töltési kapacitásának
elérése érdekében az első használat
előtt teljesen töltse fel.

Dugja be a hálózati adapter csatla-1.
kozódugóját hátul a motorblokk
 aljzatába. 

Csatlakoztassa a hálózati adaptert2.
egy csatlakozóaljzathoz.

A töltés során a motorblokk marko-
latán felül található két kontroll-lámpa
pirosan villog. Amint a kontroll-lámpák
folyamatos, zöld fénnyel világítanak, az
akkumulátor teljesen feltöltődött.

A töltési idő max. kb. 4,5 óra. 

Töltés közben a készülék
legyen kikapcsolva.

Az akkumulátoros porszívó üzemideje
teljesen feltöltött akkumulátorral kb.
35 perc (normál szívóteljesítmény nél),
illetve 20 perc (maximális szívóteljesít-
ménynél).

A motorblokk és a hálózati•
adapter a feltöltés során
 felmelegszenek. Ez normális
jelenség, és nem jelent hibát.

Az akkumulátoros porszívót•
rendszeres használat esetén
csak akkor kell feltölteni, ha
az akkumulátor lemerült, és
az akkumulátoros porszívó
automatikusan kikapcsolt. 

Az akkumulátor feltöltése
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Akkumulátoros porszívó összeszerelése

Csatlakozás közvetlenül a motorblokkra 

szívócső / padlófej / fuga-, kárpit- és
kihúzható fugafej kioldógombja

Padlófej

A padlófej minden padló-
típus tisztítására alkalmas.

Kárpitfej

A kárpitfej kárpithuzatok,
érzékeny felületek és
hasonlók tisztítására
alkalmas.

Fugafej

A fugafej nehezen elérhető
helyek, pl. fűtőtest bordái
és hasonlók tisztítására
szolgál. 

Kihúzható fugafej

A fugafej nehezen elérhető,
érzékeny helyek, pl. kárpito-
zott bútorok rései és hason -
lók tisztítására szolgál.

A kihúzható
 fugafejen
 található kefét
szükség szerint
előre vagy hátra
tolhatja.

1.

2.



10

Csatlakozás a motorblokkra szívócsővel (hosszabbítás)

vagy

a szívócső / pad-
lófej / fugafej
vagy kárpitfej
 kioldógombja

a padlófej / fugafej
vagy kárpitfej 
kioldógombja

vagyvagy
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Ø 6 mm

2

Fali tartó felszerelése

1

Használat

Akkumulátoros porszívó be- és kikapcsolása

Normális szívóteljesítmény
A porszívó bekapcsolásához normális szívó-
teljesítménnyel, tartsa lenyomva 1 másod-
percig a be-/kikapcsoló gombot . 

A motorblokk markolatának tetején található
kontroll-lámpák zölden világítanak.

Nyomja meg a be-/kikapcsoló gom bot 
2-szer az akkumulátoros porszívó kikapcso-
lásához.

Maximális szívóteljesítmény

1. A porszívó bekapcsolásához normális szívó-
teljesítménnyel, tartsa lenyomva 1 másod-
percig a be-/kikapcsoló gombot 

2. A maximális szívóteljesítmény bekapcso -
lásához nyomja meg még egyszer a be-/
kikapcsoló gombot .

m

m

be-/
kikapcsoló 

gomb
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Portartály kiürítése

Ha a portartály a MAX jelig megtelt, ki kell üríteni.

1. Nyomja meg a szívócsövet, illetve 
a szívófejeket kioldó gombot (1.), majd
húzza le a szívócsövet vagy az éppen
használt szívófejet a motorblokkról (2.).

2. Tartsa a portartályt egy szemetesvödör
fölé, és nyomja lefelé ütközésig a por -
tartály fedelének nyitógombját. A fedél
kinyílik, és a felszívott por kihullik. 

3. Ezután zárja vissza a fedelet. Hallhatóan
és érezhetően be kell kattannia.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

A készülék tisztítás közben, és amikor leveszi a portartályt, nem•
 csatlakozhat a hálózati adapterrel az áramhálózathoz.

FIGYELEM – anyagi károk

Ne használja az akkumulátoros porszívót behelyezett szűrő nélkül.•

A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív•
vagy súroló hatású tisztítószert.  

1.

2.

A készülék tisztítása
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Padlófej kefehengerének tisztítása

1. Vegye le a padlófejet a szívócsőről,
illetve a motorblokkról, majd fektesse 
le az ábra szerint.

2. Nyomja oldalra a kioldógombot az ábrá-
zolt módon.

3. Emelje meg a kefehengert az egyik
oldalon, és húzza ki a tartóból.

4.Távolítsa el kézzel a szennyeződéseket 
a kefehengerről.

5. Enyhén nedves, nem bolyhosodó ruhával
törölje át a kefehenger foglalatát. 
Távolítsa el a szennyeződéseket a
 foglalat melletti puha kefecsíkokról is.

6.Helyezze vissza a kefét a kefehenger
foglalatba (1.), majd nyomja vissza a
 kioldógombot ütközésig (2.).

1.

2.
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Szűrő tisztítása

Ha csökken az akkumulátoros porszívó szívóteljesítménye, akkor a portartályban
lévő szűrőt ki kell tisztítani.

1. Nyomja meg a portartály kioldógombot
(1.), és húzza le a portartályt a motor -
blokkról (2.).

2. Forgassa el a portartály fedelét az
 óramutató járásával ellentétesen 
a irányába, így le tudja venni. 

3. Vegye ki a szűrőtartót, a fekete szűrőt és
a motorvédő szűrőt.

4. Mossa el a szűrőtartót, a fekete szűrőt és
a motorvédő szűrőt tiszta vízzel, tisztító-
szer hozzáadása nélkül. A visszahelyezés
előtt hagyja a levegőn teljesen megszá-
radni a részeket. A szárításhoz ne
 helyezze az elemeket a fűtőtestre vagy
más melegítő készülékre, és ne használ -
jon hajszárítót sem.

szűrőtartó

fekete szűrő

motorvédő szűrő

1.

2.
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5. Először a motorvédő szűrőt helyezze
be. A motorvédő szűrőt csak egy
irányban lehet megfelelően behelyezni:
A keskeny vágatok előrefelé, a szívócső
felé néznek, a széles vágatok pedig
 hátrafelé (lásd ábra). 

6. Tegye be a fekete szűrőt a szűrőtartóba.
7. Helyezze a szűrőtartót a motorvédő

 szűrőre.

8. Helyezze a portartály fedelét a portar-
tályra. A fedél jelzése a portartály
szimbólumára mutasson.

9. Forgassa el a portartály fedelét az óra-
mutató járásával megegyező irányba 
a felé. A fedélnekk hallhatóan és
 érezhetően be kell kattannia.

széles széles 

keskeny keskeny

motorvédő szűrő - 
felülnézet



A termék, a csomagolás és a beépített
akkumulátor értékes, újrahasznosítha -
tó anyagokból készültek. Az anyagok
újrahasznosítása csökkenti a hulladék
mennyiségét és kíméli a környezetet.

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

Ezzel a jellel ellátott készülé -
kek nem kerülhetnek a háztar-
tási 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.
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10. Akassza be a portartályt az ábrázolt
módon alul a motorblokkba, majd
nyomja felfelé a motorblokk irányába,
amíg hallhatóan és érezhetően 
a helyére kattan.

Akkumulátoros porszívó burkolatának és a porszívófejeknek a tisztítása

Tisztítsa meg a porszívó burkolatát egy enyhén nedves, nem bolyhosodóm

 kendővel.

Tisztítsa meg a fugafejet egy enyhén nedves, nem bolyhosodó kendővel.m

Távolítsa el a kárpitfejről kézzel az esetleges szennyeződéseket m

(porcicákat stb.). 

Hulladékkezelés
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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
egészben adja le egy gyűjtőhelyen,
ahol a készüléket és az akkumulátort
szakszerűen ártalmatlanítják.

Műszaki adatok

Modell:                                     393 605

Hálózati adapter

     Modell:                                RKGSDC2650500

     Bemenet:                           100–240 V ~ 50/60 Hz 0,5 A

     Kimenet:                            26,5 V 500 mA 

     Érintésvédelmi osztály:    II  

Akkumulátor
     Típusa:                               lítiumion akkumulátor
     Modell:                                VC812 6SIP
     Feszültség, kapacitás:       22,2 V , 2200 mAh 
     Elemek:                              6 db 3,7 V , 2200 mAh 
     Feltöltési idő:                     kb. 4,5 óra
     Névleges energia:             48,84 Wh

Akkumulátoros porszívó
     Szívóteljesítmény:             max. 20,9 W
     Névleges feszültség:         22,2 V 
     Szívóerő:                            max. 7,0 kPa
     Üzemidő:                            kb. 20 perc maximális szívóteljesítménnyel

kb. 35 perc normál szívóteljesítménnyel

Környezeti hőmérséklet:       +10 és +40 °C között

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 • Fel van töltve az akkumulátor?

Alacsony szívóteljesítmény • Tele van a portartály?

• A szűrők erősen szennyezettek?

• Elegendő mértékben fel van töltve 
az  akkumulátor?

Por távozik a készülékből • Tele van a portartály?

• Megfelelően van a készülékbe helyezve 
a portartály? 

A padlófejben lévő kefehenger 
nem forog

• A padlófej megfelelően van felhelyezve?

• Túlzottan szennyezett a kefehenger?



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 szakmája, önálló fog lal ko -
zása 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 Vásár-
lókat, 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 kijaví-
tást vagy kicserélést igényel het, kivéve,
ha a választott kellékszavatossági jog
 teljesítése lehetet len, vagy ha az a köte-
lezettnek – másik kellékszava tossági
igény  teljesítésével összehasonlítva -
 aránytalan többletköltséget ered mé -
nyezne, figyelembe véve a szolgáltatás
 hibátlan állapotban képviselt értékét, a
szerző désszegés súlyát és a kellékszava-
tossági jog teljesítésével a jogosultnak
okozott érdeksérelmet; vagy az ellen -
szolgál ta tás arányos leszál lítását igényel-
heti, a hibát a kötelezett költségére maga

Garanciális feltételek
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Jótállási jegy

Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltse ki!

Cikkszám: 393 605

kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja,
vagy a szerző déstől elállhat, ha a kötele-
zett a kijavítást vagy a kicserélést nem
vállalta, e kötelezettségének - a dolog
tulaj donságaira és a jogosult által elvár-
ható rendeltetésére figyelem mel meg -
felelő határidőn belül, a jogosult érdekeit
kímélve - nem tud eleget tenni, vagy ha
a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseré-
léshez fűződő érdeke megszűnt. Jelen-
téktelen hiba miatt elállásnak nincs
helye.

A 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet
7. §-a szerint, ha a fo gyasztó a fogyasz-
tási cikk meghibásodása miatt a vásár -
lástól (üzembe helyezéstől) számított
három munkanapon belül érvé nyesít
csere igényt, 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 kicserél ni, felté ve, hogy a meghi-

básodás a rendelte tés szerű használatot
akadályoz za.

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 útmuta-
tótól 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 jótál-
lási 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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