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Szerelési útmutató és jótállási jegyhu



A VESZÉLY szó esetleges súlyos sérülésekre és élet -
veszélyre utal.

A VIGYÁZAT szó sérülésekre és súlyos anyagi károkra
utal. 

A FIGYELEM szó könnyebb sérülésekre vagy rongáló-
dásokra utal.

A kiegészítő információkat így jelöljük.

Ez a jel az elektromos áram használatából
adódó sérülésveszélyre utal.

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelke -
zik. Ennek ellenére olvassa el figyelmesen a biztonsági
előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerü-
lése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon
használja a terméket.

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

Az útmutatóban szereplő jelek:

Ez a jel sérülésveszélyre utal.

Megjegyzések az útmutatóhoz

Rendeltetés

A lámpát magánháztartásokban a mennyezetre való
felszerelésre tervezték, üzleti célokra nem alkalmas.

A lámpa száraz, belső helyiségekben való
használatra alkalmas.

A lámpa mérsékelten tűzveszélyes felületre
 szerelhető. 

VESZÉLY gyermekek esetében

Ne engedje, hogy az apró alkatrészek és a csoma -•
golóanyag gyermekek kezébe kerüljenek. 
Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram használata
 következtében

Az elektromos felszerelést csak szakember•
végezheti el, be kell tartani a német VDE 0100
szabvány beszerelési előírásait. Vegye figye -
lembe a mindenkori, érvényes helyi szerelési
 elő írásokat.

A lámpa nem szerelhető vezető alapzatra.•

A lámpát robbanásveszélyes helyiségekben•
 használni tilos.

A lámpa nem érintkezhet vízzel vagy más folyadék -•
kal, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll
fenn. 

Az elektromos hálózatra való csatlakoztatás előtt •
le kell kapcsolni a biztosítékot, illetve feszültség-
mentesíteni kell a villanyvezetéket. Ellenkező
esetben áramütés veszélye áll fenn!

Biztonsági előírások

Bizonyosodjon meg arról, hogy a furatok alatt nem•
húzódnak csövek vagy vezetékek.

Ne csatlakoztassa a lámpát, ha a csatlakozóveze-•
téken vagy más részeken sérülés látható.

A lámpát csak olyan villanyvezetékhez csatlakoztas -•
sa, amely megegyezik a lámpa műszaki adataival.

Semmilyen változtatást ne végezzen a lámpán vagy•
a csatlakozókábelen. A szükséges javításokat bízza
szakszervizre vagy forduljon a kereskedőhöz. 
A csatlakozókábelt is csak szakember cserélheti ki.

VIGYÁZAT - sérülések/égési sérülések/tűzveszély

Működés közben a lámpa felforrósodhat. Ne érintse•
meg. Ne takarja le a lámpát, és soha ne függesszen
fölé tárgyakat. 

Csak a „Műszaki adatok“ című fejezetben megadott•
izzótípust használja. A lámpa maximális teljesítmé-
nyét túllépni tilos.

FIGYELEM – anyagi károk

A mellékelt szerelőanyagok szokásos mennyezethez•
alkalmasak. A felszerelés előtt kérjen tanácsot a
 szakkereskedésben az Ön mennyezetéhez megfelelő
szerelőanyagot illetően, és szükség esetén cserélje ki
a mellékeltet.

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



Termékrajz (tartozékok)

szerelőanyag 

födémkengyel

lámpatartó

csatlakozókábel

forgatható kar

lámpabúra

foglalat

elforgatható lámpafej

Az elhasználódott energiatakarékos izzókat környezet-
barát módon az elektronikai hulladékoknak fenntartott
hulladékgyűjtőben helyezze el. 

Műszaki adatok
Modell:                                 384 726

Hálózati feszültség:            220–240 V ~ 50 Hz 

Érintésvédelmi osztály:      I 

Izzó:                                  E14 típusú, max. 40 W

Környezeti hőmérséklet:    +10 és +40 °C között

Made exclusively fo :           Tchibo GmbH, 
Überseering 18 
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu

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

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

Ezzel a jellel ellátott készülékek nem kerül-
hetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy a régi, nem
használatos készülékét a háztartási hulladéktól
 különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. 
Régi készülékeket díjmentesen átvevő hulladékgyűj-
tőkkel kapcsolatban az illetékes települési vagy 
városi hivataltól kaphat felvilágosítást. 



Felszerelés
A lámpatartó felszerelése

Kapcsolja le a bizítosítékot vagy feszültségmen -1.
tesítse az áramvezetéket.

Csavarozza ki a födémkengyelt a lámpatartóhoz2.
rögzítő, két oldalsó csavart annyira, hogy le tudja
venni a födémkengyelt.

A födémkengyel segítségével jelölje ki a kifúrandó3.
lyukakat.

Fúrjon lyukakat a tiplik részére.4.

VESZÉLY – életveszély áramütés
 következtében

Az elektromos hálózatra való csatlakoz-•
tatás előtt le kell kapcsolni a biztosítékot,
illetve feszültségmentesíteni kell a villany-
vezetéket.

Bizonyosodjon meg arról, hogy a furatok•
alatt nem húzódnak csövek vagy veze-
tékek.

FIGYELEM – anyagi károk

A mellékelt szerelőanyagok szokásos,•
stabil mennyezethez és falakhoz alkalma -
sak. A rögzítés előtt érdeklődjön szakke-
reskedésben az Ön mennyezete, illetve
fala számára megfelelő szerelőanyagok -
ról, és szükség esetén cserélje ki őket.

rögzítőcsavar

Vezesse át a villanyvezetéket (mennyezeti kábel) 5.
a lámpatartón található kábelvezetőn. A tiplik és 
a csavarok segítségével rögzítse a födémkengyelt
a mennyezeten.

A villanyvezeték és a sorkapocs csatlakoztatását6.
bízza szakemberre.

Elektromos csatlakoztatás – csak szakemberek
részére

A villanyvezeték és a sorkapocs összekötését bízza1.
szakemberre.

Tolja rá a lámpatartót a födémkengyel két, kissé2.
becsavart rögzítőcsavarjára.

Húzza meg a rögzítőcsavarokat.3.

Ø 8 mm

VESZÉLY – életveszély áramütés
 következtében

Az elektromos szerelést csak szak-•
ember végezheti el, eközben be kell
tartani a német VDE 0100 szabvány
szerelési előírásait.

Az elektromos hálózatra való csatlakoz-•
tatás előtt le kell kapcsolni a biztosítékot,
illetve feszültségmentesíteni kell a villany-
vezetéket.



Lámpa üzembe helyezése

Csak a „Műszaki adatok“ című fejezetben megadott
izzótípust (nem tartozék) használja.

Csavarja be az izzókat a foglalatokba.1.

Kapcsolja vissza a biztosítékot, illetve helyezze2.
feszültség alá a villanyvezetéket.

Kapcsolja fel a villanykapcsolót, hogy ellenőrizze,3.
helyesen van-e csatlakoztatva a lámpa.

Lámpa beállítása

Állítsa a lámpakarokat a kívánt pozícióba, ésm

kedve szerint állítsa be a lámpafejeket. 

VESZÉLY – életveszély áramütés
 következtében

A biztosítékot csak akkor kapcsolja fel•
ismét, illetve akkor helyezze feszültség 
alá a villanyvezetéket, amikor a lámpa
rögzítését teljesen befejezte.

Tisztítás

Kapcsolja le a lámpát, és várja meg szükség1.
esetén, hogy a részei teljesen lehűljenek.

A lámpa minden részét törölje le kívülről egy2.
száraz, puha ruhával.

FIGYELEM – anyagi károk

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

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

Termék megnevezése

Jótállás kezdete

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

Cikkszám: 384 726 



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

Jótállási feltételek:
A Forgalmazó – az egyes tartós fogyasztási cikkekre
vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.)
Kormányrendelet alapján – fogyasztói szerződés kere-
tében általa értékesített, jelen jótállási jegyen feltün-
tetett, új tartós fogyasztási cikkre 3 éves időtartam -
ra kötelező jótállást vállal. A kötelező jótállás 3 éves
időtartama a fogyasztási cikk fogyasztó részére törté -
nő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Forgal-
mazó, 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
kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemu-
tatja. A Forgalmazó kéri a Tisztelt Vásárlókat, hogy 
a jótállási igények zökkenőmentes érvényesítése
 érdekében az ellenérték megfizetését igazoló bizony-
latot 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.

A Ptk. 6:159. §-a alapján a jogosult kijavítást vagy
kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellék -
szavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a
kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesí-
tésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget
eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibát -
lan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés
súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a
 jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy az ellenszol-
gáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a
 köte lezett költségére maga kijavíthatja vagy mással
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 kijaví-
táshoz 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 vállalko -
zás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értel-
mében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a
fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibá-
sodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A fogyasztónak a jótálláson alapuló igénye érvényesíté-
sével kapcsolatos nyilatkozatát a forgalmazóhoz kell
intéznie.
A nem rendeltetésszerű használat elkerülése érdeké -
ben a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellé-
kelünk. Kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját érdeké -
ben tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő
haszná lat, 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 szaksze -
rűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn be -
lül történő illetéktelen beavatkozás. A jelen jótállás nem
korlátozza a törvényben előírt szavatossági jogokat.

Garanciális feltételek


