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A termék biztonsági műszaki megol -
dásokkal rendelkezik. Ennek ellenére
olvassa el figyelmesen a biztonsági
előírásokat, és az esetleges sérülések
és károk elkerülése érdekében, csak 
az útmutatóban leírt módon használja
a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy esetleg
később is át tudja olvasni. 
Amennyiben megválik a terméktől, az
útmutatót is adja oda az új tulajdonos -
nak.

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.

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

Ez a jel forró felületek miatt
fellépő sérülésveszélyre utal.

Így jelöljük a kiegészítő
 információkat.

Biztonsági előírások

Rendeltetés

A gofrisütőt gofrik sütésére tervezték. 
A készülék magánháztartásokban való
használatra és ottani háztartási mennyi-
ségek feldolgozására alkalmas. Üzleti
célokra, vagy háztartásokhoz hasonló
környezetben, mint pl. üzletek, irodák és
hasonlók dolgozói konyháiban, mező-
gazdasági telepeken, szállodák, motelek
stb. vendégei általi, vagy reggelizős
panziókban nem használható. 

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 eredő lehetséges
veszélyeket megértették. 
A termék tisztítását és karbantartását
gyermekek nem végezhetik, kivéve 
ha 8 évesnél idősebbek és a folyamat
közben felügyelik őket.
A termék és a hálózati vezeték olyan•
helyen legyen a készülék bekapcsolá-
sától egészen a teljes lehűléséig, 

Megjegyzések az útmutatóhoz
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ahol 8 év alatti gyermekek nem férnek
hozzá.
Gyermekek nem játszhatnak a készü-•
lékkel. 
Ne engedje, hogy a csomagolóanyag•
gyermekek kezébe kerüljön. 
Többek között fulladásveszély áll fenn! 

VESZÉLY elektromos áram
 következtében

A készülék nem érintkezhet vízzel vagy•
egyéb folyadékkal, mivel ellenkező
esetben áramütés veszélye áll fenn. 
A terméket ne érintse meg nedves
kézzel, és ne üzemeltesse a szabadban
vagy magas páratartalmú helyiségek -
ben.
Amennyiben a készülék nedves vagy•
vizes lett, húzza ki azonnal a hálózati
csatlakozót a csatlakozóaljzatból. 
Ne nyúljon vízbe vagy nedves helyekre,
amíg a hálózati csatlakozó be van
dugva a csatlakozóaljzatba.
Ne használja a készüléket, ha a készü-•
léken, a hálózati csatlakozón vagy 
a hálózati vezetéken sérülés látható,
illetve ha a készülék leesett.
Csak olyan szakszerűen beszerelt,•
védőérintkezővel ellátott csatlakozó-
aljzathoz csatlakoztassa a készüléket,
amelynek a hálózati feszültsége meg-
egyezik a készülék műszaki adataival. 
Ügyeljen arra, hogy a csatlakozóaljzat•
könnyen elérhető helyen legyen, hogy

szükség esetén gyorsan ki lehessen
húzni a hálózati csatlakozót. 
Ha hosszabbítókábelt kell használnia, •
a kábel feleljen meg a „Műszaki
adatok“ című fejezetben leírtaknak.
Kérjen tanácsot a szakkereskedésben. 
Soha ne üzemeltesse a készüléket•
 felügyelet nélkül.
A hőmérséklet-szabályozóval nem•
tudja a készüléket teljesen áramta -
lanítani. Ehhez húzza ki a hálózati
 csatlakozót a csatlakozóaljzatból. 
Húzza ki a hálózati csatlakozót •
a csatlakozóaljzatból, ...
... ha használat közben üzemzavar lép 
   fel,
... minden használat után,
... vihar esetén, 
... mielőtt megtisztítja a készüléket.
Mindig a hálózati csatlakozót húzza, 
ne a hálózati vezetéket.
A használathoz teljesen tekerje le •
a hálózati vezetéket, és várjon a
készülék teljes lehűléséig, mielőtt 
újra feltekeri a hálózati vezetéket.
A hálózati vezetéket nem szabad meg-•
törni vagy összenyomni. A hálózati
vezetéket tartsa távol forró felüle-
tektől és éles szélektől.
Semmilyen változtatást ne hajtson•
végre a terméken. A hálózati vezetéket
is csak szakember cserélheti ki. 
A készüléken vagy a hálózati vezeté ken
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szükséges javításokat bízza szakem-
berre vagy forduljon a kereskedőhöz.

VIGYÁZAT - tűzveszély, égési 
és forrázási sérülések

Ne használja a készüléket időzítő kap-•
csolóval vagy különálló távirányítású
rendszerrel.
A készülék használat közben felforró-•
sodik. Ügyeljen arra, hogy használat
közben senki ne érjen a készülék forró
részeihez. A készülék felnyitásához és
lecsukásához használjon edényfogó
kesztyűt vagy hasonlót.
Hagyja teljesen lehűlni a készüléket,•
mielőtt megtisztítja, elszállítja vagy
elrakja. 
Ne helyezze a készüléket gyúlékony•
tárgyak közelébe, közvetlenül a fal
mellé vagy a sarokba. Ne takarja le 
a készüléket. Ügyeljen arra, hogy a
letekert hálózati vezeték a készüléktől
távol helyezkedjen el, és ne érjen
hozzá a készülék forró részeihez.
Ne töltsön a készülékbe túl sok vagy•
túl folyékony tésztát, mivel ellenkező
esetben a sütőlapok közül több gőz
távozhat, és a tészta is kifolyhat. 
A sütési folyamat során gőz száll fel •
a sütőlapok közül. Ne nyúljon bele —
forrázásveszély!

VESZÉLY - sérülések egyéb okokból

Úgy helyezze el a hálózati vezetéket,•
hogy senki se botolhasson meg vagy

akadhasson fenn benne, és ne ránt-
hassa le a készüléket.

FIGYELEM – anyagi károk

A készüléket egyenes, hőálló és a•
kifröccsenő zsiradékra nem érzékeny
felületre állítsa, mivel a zsiradék fröcs-
csenése a működés elkerülhetet len
velejárója. Tartson kellő távolságot
különféle hőforrásoktól, például tűz-
helylapoktól vagy a sütőktől.
A gofrik kivételéhez mindig hőálló fa•
vagy műanyag evőeszközt használjon,
hogy a sütőlapok tapadásgátló bevo-
nata ne sérüljön meg. 
A termék tisztításához ne használjon•
maró vegyszert, illetve agresszív vagy
súroló hatású tisztítószert, illetve
sütőtisztítót vagy kemény sörtéjű
kefét stb. A tapadásgátló bevonat
károsodhat.
Nem teljesen kizárt, hogy egyes•
lakkok, műanyagok vagy bútorápoló
szerek a készülék csúszásgátló talpait
felpuhítják vagy károsítják. 
Szükség esetén helyezzen a készülék
alá csúszásmentes, hőálló alátétet, így
elkerülhető, hogy kellemetlen nyomok
maradjanak a bútoron.
A készülék tisztítása során vegye•
figyelembe a „Tisztítás és tárolás“
fejezetben leírtakat.

A típustábla az állvány alján található. 
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Termékrajz (tartozékok)

MIN

MAX

piros kontroll-lámpa

felhajtható fogantyú

zár

zöld kontroll-lámpa
zöld kontroll-lámpa 

az alján

hőmérséklet-szabályozó

hálózati vezeték

tésztamaradék felfogó 
tányér

felső sütőlap

alsó sütőlap

forgó állvány
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Az első használat előtt

Távolítsa el az összes csomagoló-1.
anyagot, és azonnal gondoskodjon
a hulladék eltávolításáról, hogy ne
kerüljön gyermekek kezébe.

Állítsa a készüléket egy egyenes,2.
hő- és fröccsenésálló felületre. 

A gyártás során esetlegesen rátapadt
szennyeződések eltávolításához egy-
szer üres állapotban fel kell hevíteni 
a készüléket. 
Ekkor a következőképpen járjon el:

VIGYÁZAT – 
forrázási/égési sérülések

A készüléket a működtetés -•
hez semmiképpen ne állítsa
fal mellé vagy sarokba, füg-
göny vagy hasonló közelébe,
hagyja a környezetét szaba -
don.

Ügyeljen arra, hogy használat•
közben és a lehűlés alatt
senki ne érjen a készülék
forró részeihez. 

Húzza fel a zárat, és nyissa fel a3.
sütőlapokat.

Törölje le a sütőlapokat egy nedves4.
kendővel.

Csukja le a készüléket.5.

Teljesen tekerje le a hálózati veze-6.
téket, és csatlakoztassa a hálózati
csatlakozót egy könnyen elérhető,
földelt csatlakozóaljzathoz.

Állítsa a forgatószabályzót a MAX7.
állásba. 

Mindkét kontroll-lámpa felgyullad. 

     A piros kontroll-lámpa mutatja,
hogy a készülék be van kapcsolva. 

     Ha a zöld kontroll-lámpa világít, a
gofrisütő melegszik vagy utánfűt. 
A lámpa kialszik, mihelyt a készülék
elérte a sütési hőmérsékletet.

Az első használat során enyhe
szagképződés fordulhat elő, ami
nem jelenti a készülék hibás
működését. Gondoskodjon meg-
felelő szellőzésről.

MIN

MAX

piros  
kontroll-lámpa

zöld 
kontroll-lámpa



Használat

Használat előtt vegye figyelembe 
„Az első használat előtt“ című fejezet -
ben leírt összes biztonsági előírást.

· Ez az elektromos gofrisütő 
a felhevített sütőlapok között
egyidejűleg süti a tészta
mindkét oldalát. 
A gofrisütőt forgathatóra
 terveztük, hogy a tészta minél
egyenletesebben eloszoljon 
és süljön meg benne.

· A gofrisütő nem rendelkezik
be-/kikapcsoló gombbal. Amint
csatlakoztatta a hálózati csat-
lakozót, a készülék melegszik. 

· A gofrik barnulása és elkészü-
lési ideje a beállított hőmérsék-
lettől, a sütés időtartamá tól, és
attól függ, hogy milyen
gyakran nyitja fel a gofrisütőt.

A mellékelt tányért helyezze am

forgó állvány alá, ezzel felfoghatja
az esetlegesen lecsöpögő tésztát. 
Ügyeljen a helyes irányra, hogy 
a tányér megfelelően felfeküdjön 
a helyére.

Húzza fel a fogantyút az enyhe1.
ellenállás ellenében a zárból, és
nyissa szét a sütőlapokat.

A sütőlapokat egy kissé kenje ki2.
egy ecsettel egy kevés margarinnal
vagy étolajjal (a tészta állagától
függően ez nem mindenképpen
szükséges). 

Csukja össze a sütőlapokat.3.
 Teljesen tekerje le a hálózati veze-
téket, és csatlakoztassa a hálózati
csatlakozót egy könnyen elérhető,
földelt csatlakozóaljzathoz. 
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VESZÉLY – életveszély
 áramütés következtében

A hőmérséklet-szabályozóval nem•
tudja a készüléket teljesen áramta-
lanítani. Ehhez mindig húzza ki a
hálózati csatlakozót a csatlakozó-
aljzatból. 

Kb. 10 perc elteltével tekerje a for-8.
gatószabályzót a MIN állásba, húzza
ki a hálózati csatlakozót a csatlako-
zóaljzatból, nyissa fel a készüléket,
és hagyja lehűlni. 

A lehűlt sütőlapokat alaposan9.
törölje le egy törlő ruhával.
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Mindkét kontroll-lámpa felgyullad. 

     A piros kontroll-lámpa mutatja,
hogy a készülék be van kapcsolva. 

     Ha a zöld kontroll-lámpa világít, a
gofrisütő melegszik vagy utánfűt. 
A lámpa kialszik, mihelyt a készülék
elérte a sütési hőmérsékletet.

     Sütés közben a zöld kontroll-lámpa
kikapcsol, majd ismét bekapcsol. Ez
nem jelent működési hibát, hanem
jelzi, hogy a készülék ismét hevül.

Tekerje a hőmérséklet-szabályozót4.
a kívánt hőmérsékletre. 
Próbálja ki, hogy melyik barnítási
fokozat tetszik Önnek leginkább.
Alacsony vagy közepes hőfok beál-
lítással kezdjen. A következő gofrit
esetleg magasabb fokozaton süsse.

  Az első gofrinál a sütő felmele-
gedése kb. 3–5 perc – a hőfok
beállításától függően. Azután
már gyorsabban megy.

MIN

MAX

piros 
kontroll-lámpa

zöld 
kontroll-lámpa

Ha kialszik a zöld kontroll-lámpa,5.
nyissa ki a sütőlapokat.

Töltsön az alsó sütőlapok négy6.
részébe kb. két-két evőkanálnyi
tésztát. A rácsozat csúcsait éppen
fedje a tészta. Szükség szerint
használjon műanyag vagy fa
 spatulát a tészta egyenletes
 elsimításához.

Zárja össze a sütőlapokat. 7.
A zöld kontroll-lámpa most nem
világít, a sütés megkezdődik.

  Most ne nyissa ki a gofrisütőt
legalább 1,5 percig, különben 
a tészta elszakadhat.

VIGYÁZAT – forrázási/égési
sérülések

A sütés során gőz száll fel •
a sütőlapok közül.

Ne töltsön a formákba túl sok•
vagy túl folyékony tésztát.
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Fordítsa át a gofrisütőt 180°-kal 8.
az óramutató járásával megegyező
irányban (csak egy irányba lehet-
séges). A legegyszerűbben úgy
 fordíthatja át a gofrisütőt, ha a
fogantyú be van hajtva.

Ha a zöld kontroll-lámpa ismét9.
világít, fordítsa vissza a gofrisütőt
(az óramutató járásával ellentétes
irányban). 

Hajtsa vissza a fogantyút, majd10.
nyissa fel a gofrisütőt. Ha a gofrik
még nem sültek meg, illetve nem
elég barnák, hagyja még sülni őket
egy pillanatig. Vegye figyelembe 
a „Tippek és tanácsok“ fejezetet is.
Szükség esetén tekerje a hőmér-
séklet-szabályozót nagyobb hőmér-
sékletre.

1.

2.

Vegye ki a gofrikat a sütőből, amint11.
kellőképp megbarnultak. Ehhez
csak fából vagy műanyagból készült
eszközt használjon, nehogy meg-
rongálódjon a bevonat. 

Mindig azonnal zárja vissza a gofri-m

sütőt, amint kivette a kész gofrit,
hogy ne hűljön le a sütő.

Ha további gofrikat kíván sütni,m

várja meg, amíg a zöld kontroll-
lámpa ismét kigyullad, csak azután
nyissa fel a gofrisütőt, és töltse
bele a tésztát. 

Ha nem szeretné folytatni a sütést:

Tekerje a hőmérséklet-szabályozót1.
a MIN állásba, és nyissa fel a készü-
léket.

Húzza ki a hálózati csatlakozót 2.
a csatlakozóaljzatból. 

Hagyja teljesen lehűlni a készü-3.
léket.

Tisztítsa meg a készüléket (lásd 4.
a „Tisztítás” című részt). 
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Tippek és tanácsok

A készülék kb. 3-5 perccel a háló-•
zati csatlakozó csatlakoztatása
után teljesen felmelegedett. 
Közvetlenül a felmelegedés után
kb. 3–5 percig tart, amíg a gofri
 teljesen átsült.
Néhány darab sütése után a gofri -
kat kicsit hamarabb ki lehet venni.

Ha túl világosak vagy túl sötétek•
lettek a gofrik, akkor a hőmérsék -
let-szabályozóval módosítsa a
hőmérsékletet, vagy a következő
sütésnél hosszabb vagy rövidebb
ideig süsse a tésztát. Ez akkor is
érvényes, ha a gofrik nem sültek 
át megfelelően. 

Néhány sütés után kitapasztalja •
a megfelelő barnasági fokot. 
Ez függ a tészta összeté telétől és
sűrűségétől is. Például minél több
cukrot tartalmaz a tészta, annál
barnábbak lesznek a gofrik. 

Ha nehezen tudja kivenni a gofrikat•
a formából, akkor a következő adag
sütésénél (jobban) kenje ki a for-
mákat. 

Ha gofritésztát készít, ne keverje•
túl sokáig, különben nyúlóssá válik!

A szükséges tésztamennyiség•
receptenként eltérő lehet. Lehe-
tőleg használjon mérőpoharat, így
az optimális tésztamennyisé get –
ha egyszer már megállapítot ta –
ki tudja mérni a többi gofrinál is.

A kész gofrikat tálalásig helyezze•
rácsra, így távozni tud a pára, és a
gofrik finom ropogósak maradnak. 
Ha melegen szeretné tartani a
 gofrikat, akkor a ráccsal együtt
helyez ze azokat egy 100 °C-ra
 előmelegített sütőbe.

A már kihűlt és megpuhult gofrikat•
újra átsütheti a gofrisütőben.
Ehhez a legalacsonyabb hőmérsék-
letet állítsa be. Amint kialszik a zöld
kontroll-lámpa, helyezze a készü-
lékbe a gofrit a rácsozatnak megfe-
lelően. Csukja le a fedelet, és süsse
a gofrit kb. 1–2 percig. Ügyeljen
arra, nehogy véletlenül megégesse
a gofrikat. 

A megmaradt gofrikat le is lehet•
fagyasztani. Hagyja a gofrikat a
rácson teljesen kihűlni. A gofrik
lefagyasztásához használjon
fagyasztózacskót vagy egy megfe-
lelő dobozt. A gofrikat zsírpapírral
válassza el egymástól. A lefagyasz-
tott gofrikat a sütőben vagy a
kenyérpirítóban a kiolvasztó funkci-
óval sütheti át. Ehhez ne használja
a gofrisütőt.
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Gofritészta alaprecept

Hozzávalók kb. 18 gofrihoz

250 g margarin vagy vaj

200 g cukor

2 csomag vaníliás cukor

5 tojás

500 g liszt

2 tk. sütőpor

350 ml tej

Változat: 
100 g liszt helyett használjon nagysze -
mű zabpelyhet vagy teljes kiőrlésű
búzalisztet.

Keverje habosra a vajat vagy 1.
a margarint.

Adja hozzá és keverje össze a cuk -2.
rot, a vaníliás cukrot, a tejet és a
tojásokat.

Keverje hozzá a lisztet és a sütő-3.
port.

Keverjen össze minden hozzávalót4.
kb. 2-3 percig a kézi mixer legmaga-
sabb fokozatán.

Az alaprecept optimális sütési ideje
kb. 6-7 perc.

A szakirodalom ban és az inter-
neten számos további finom
receptet és dekorációs ötletet
talál. 

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készült. 
Az anyagok újrahasznosítása 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 kerülhetnek a háztartási
 hulladékba!
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.
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Tisztítás és tárolás

VESZÉLY – életveszély
 áramütés következtében

A készülék tisztítása előtt húzza ki•
a hálózati csatlakozót a csatlakozó-
aljzatból.

Soha ne tegye vízbe a készüléket, •
a hálózati vezetéket és a hálózati
csatlakozót, mivel ebben az eset -
ben áramütés veszélye áll fenn.
Óvja a készüléket csepegő és spric-
celő víztől egyaránt.

VIGYÁZAT - égési sérülések

Hagyja lehűlni a készüléket, mielőtt•
megtisztítja, elszállítja vagy elrakja. 
Ügyeljen arra, hogy a lehűlés alatt
senki ne érjen a készülék forró
részeihez. 

FIGYELEM – anyagi károk

A termék tisztításához soha ne•
használjon súroló hatású tisztító-
szert, sütőtisztítót vagy érdes
 felületű eszközöket. Megsérülhet 
a tapadásmentes bevonat.

Tisztítás

Húzza ki a hálózati csatlakozót 1.
a csatlakozóaljzatból, és hagyja 
a készüléket lehűlni úgy, hogy a
sütőlapok még egy kissé melegek
legyenek, de ne forrók.

Távolítsa el egy fa vagy műanyag2.
kanállal az esetleges ételmaradé-
kokat a sütőlapokról, majd egy
nedves ruhával törölje le őket.

Végül hagyja a sütőlapokat teljesen3.
lehűlni.

A sütőlapokat és a külső burkolatot4.
enyhén nedves kendővel törölje át.
Szükség esetén egy száraz kendő -
vel alaposan törölje szárazra.

A ráégett tésztamaradékot úgy am

legkönnyebb eltávolítani, ha egy
kevés étolajat csurgat rá, és hagyja 
kb. 5 perc alatt felpuhulni. Azután
letörölhet egy papírtörlővel vagy
hasonlóval.

Tárolás

A készüléket száraz helyen tárolja,m

nedvességtől és magas hőmérsék-
letektől védve.

A készüléket lehetőleg az eredetim

csomagolásában tárolja, hogy
 megóvja a sérülésektől.

Hajtsa be a fogantyút, így helyta -m

karékosan tárolható a készülék.
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Üzemzavar / Hibaelhárítás

A készülék nem működik. • Be van dugva a hálózati csatlakozó a csatlakozó-
aljzatba?

A gofrik túl világosak, illetve 
még nem sültek meg.

• Hagyja őket valamivel tovább sülni.

• Túl folyékony a tészta? Adjon hozzá egy kevés
lisztet.

• Figyelembe vette a receptben leírtakat?

A gofrik túl világosak, 
de már megsültek.

• A következő sütésnél állítsa feljebb a sütési
 hőmérsékletet.

A gofrik túl sötétek, de még
nem sültek meg.

• A következő sütésnél állítsa kisebbre a sütési
 hőmérsékletet.

A gofrik túl sötétek és már
megsültek.

• A következő sütésnél rövidebb ideig süsse 
a tésztát.

A gofrik leragadnak  
a sütőlapokon.

• Kenje ki, vagy a következő sütés előtt jobban
kenje ki a sütőlapokat.

A sütés közben túl sok gőz
távozik.

• Túl folyékony a tészta? Adjon hozzá egy kevés
lisztet.

• Túl sok tésztát töltött a készülékbe? A követke-
zőnél tegyen bele valamivel kevesebb tésztát.

A készülék annak ellenére
kikapcsol, hogy a hálózati
csatlakozó még be van
dugva a csatlakozóaljzatba.

• Túlhevült a készülék? A hőmérséklet-biztosíték
kioldott, és a készülék kikapcsolt. Semmi esetre
se próbálja meg ismét üzembe helyezni a készü-
léket! Forduljon a kereskedőhöz. 

Műszaki adatok

Modell:                                     371 029 

Hálózati feszültség:                220–240 V ~ 50/60 Hz 

Érintésvédelmi osztály:          I  

Teljesítmény:                           1000 watt

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.



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 érvé -
nye síthető (151/2003. (IX.22.) Kormány-
rendelet 4. §. (1)). A jótállási jogokat a
fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesít -
heti,  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 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 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: 371 029 

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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