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Elektromos feltekerhető
zongora

Használati útmutató és jótállási jegyhu





Kedves Vásárlónk!

Új elektromos zongoráját otthon és útközben is használhatja, 
és sok lehetőséget nyújt:

• hagyományos zongora billentyűzet 4 oktáv + 1 billentyű
• hang kiválasztása 128 különböző hangszer közül
• 100 kísérőritmus poptól a swingen keresztül egészen a rockig
• előre beprogramozott demo zeneszámok
• audiokábel aljzaton keresztül fejhallgatóhoz, erősítőhöz vagy 

számítógéphez csatlakoztató
• USB-n keresztül a számítógép MIDI-interfészéhez 

csatlakoztatható
• a könnyű szállításhoz feltekerhető
• elemes és hálózati üzemmód
• letörölhető szilikonos felület

Kívánjuk, legyen öröme 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
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 szükség esetén később ismét át tudja olvasni.
Amennyiben megválik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdo-
nosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:

A VESZÉLY szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A VIGYÁZAT szó sérülésekre és súlyos anyagi károkra utal. 

A FIGYELEM szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra utal.

Ez a jel sérülésveszélyre
figyelmeztet.

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

A kiegészítő információkat így jelöljük.
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Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági
előírásokat, és az esetleges sérülé -
sek és károk elkerülése 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.

Rendeltetés

A termék elektromos hangszerként•
szolgál zenelejátszáshoz és
 erősítőről vagy számítógépről 
való közvetlen lejátszáshoz, illetve
hozzájuk csatlakoztatáshoz. 

A termék magánjellegű felhasz -•
nálásra alkalmas, kereskedelmi
célokra nem használható.

A termék száraz belső helyiségek -•
ben használható.

VESZÉLY gyermekek esetében 

Nem gyerekjáték! •
A gyermekek nem ismerik fel az
elektromos készülékek nem meg -
felelő használatából esetlegesen
következő veszélyeket. Ezért a
gyermekeket tartsa távol a ter-
méktől. 

Ne engedje, hogy a csomagoló-•
anyag gyermekek kezébe kerüljön.
Többek között fulladásveszély áll
fenn! 

VESZÉLY elektromos áram
 következtében

Ne üzemeltesse a készüléket•
a szabadban vagy magas

páratartalmú helyiségekben. 
Ne érintse meg a terméket nedves
kézzel.

Csak olyan, szakszerűen beszerelt•
csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa
a készüléket, amelynek hálózati
feszültsége megegyezik a hálózati
adapter műszaki adataival.

A csatlakozóaljzatnak könnyen•
elérhetőnek kell lennie, hogy
szükség esetén gyorsan ki tudja
húzni a hálózati adaptert. 

Ne használja a készüléket, ha azon•
sérülést észlel, vagy ha leesett. 

A termék nem érintkezhet csöpögő•
vagy spriccelő vízzel. Ne állítson a
készülékre vagy annak közvetlen
közelébe folyadékkal teli edényeket
(pl. vázát, kávéscsészét). 

Semmilyen változtatást ne hajtson•
végre a terméken. A szükséges
javításokat bízza szakszervizre
vagy forduljon a kereskedőhöz.

Vegye ki az elemeket a készü-•
lékből, ha csatlakoztani szeretné 
a hálózati adaptert. Ellenkező
esetben a készülék tartósan meg-
rongálódhat. 

FIGYELEM – anyagi károk

A terméket csak a mellékelt•
 hálózati adapterrel használja. 
Ne használja a hálózati adaptert
más készülékekhez. 
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Óvja a terméket ütésektől, leesés -•
től, portól, nedvességtől, közvetlen
napsugárzástól és szélsőséges
hőmérsékletektől.

Tartsa távol tőle a hegyes és éles•
tárgyakat.

Semmit ne helyezzen a zongorára•
– sem kihajtott, sem összetekert
állapotban.

Ne tekerje fel túl szorosan a zon-•
gorát, mert azáltal megrongálód -
hat az elektronika. A billentyűzetet
se húzza vagy csavarja meg. 

Ne használja a zongorát egyenet -•
len felületen. 

A zongorát tartsa távol erős elekt-•
romágneses sugárzástól, mert ez
tönkreteheti a zongora funkcióit. 

Legrosszabb esetben új hardver•
csatlakoztatása a számítógépén
rendszerösszeomlást és adatvesz-
tést okozhat. A telepítés előtt
zárjon be minden nyitott prog-
ramot és fájlt.

A termék tisztításához ne használ -•
jon maró vegyszert, illetve agresz-
szív vagy súroló hatású tisztító-
szert.

Elemes üzemmód esetén vegye
figyelembe

VESZÉLY gyermekek esetében 

Az elemek lenyelése életveszélyes•
lehet. Ezért tartsa az elemeket és 
a terméket olyan helyen, ahol
 kisgyermekek nem férnek hozzá.

Egy elem esetleges lenyelése
esetén azonnal forduljon orvoshoz.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

Az elemeket feltölteni, szétszedni,•
tűzbe dobni vagy rövidre zárni
tilos.

Ha az elemből kifolyna a sav,•
kerülje, hogy az bőrrel, szemmel
vagy nyálkahártyával érintkezzen.
Adott esetben az érintett testfelü-
letet azonnal mossa le tiszta vízzel,
és forduljon orvoshoz.

Az elemtartóban található csatla-•
kozó kapcsokat rövidre zárni tilos.

FIGYELEM – anyagi károk

Óvja az elemeket túlzott hőtől. •
Vegye ki az elemeket a termékből,
amikor azok elhasználódtak, vagy
ha hosszabb ideig nem használja 
a terméket. Így elkerülhetőek azok
a károk, melyeket az elemből
kifolyt sav okozhat.

Szükség esetén az elemek behelye-•
zése előtt tisztítsa meg az elemek
és a készülék csatlakozási felületeit.
Túlmelegedés veszélye!

Az elemek behelyezésekor ügyeljen•
a polaritásra (+/–).

Az  elemek behelyezése előtt,•
válassza le a készüléket vagy 
a hálózati adaptert az áramháló-
zatról. Ellenkező esetben a
készülék tartósan megrongálódhat.
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Termékrajz (tartozékok)
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USB-kábel
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Üzembe helyezés

Kicsomagolás és elhelyezés

Vegye ki a készüléket a csomago-m

lásból, és távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.

Teljesen tekerje ki a zongorát m

és fektesse egy tiszta, egyenes
és sima felületre.

Üzemeltetés hálózatról

Csatlakoztassa a hálózati adapter1.
csatlakozókábelét a AC 6V aljzat -
hoz.

Dugja be a hálózati adaptert 2.
egy csatlakozóaljzatba.

Üzemeltetés elemmel

Az elemek nem szerepelnek a tar to -
zékok között. A szükséges mennyi-
ségről és típusról a „Műszaki ada tok”
fejezetben tájékozódhat.

VIGYÁZAT –
 sérülésveszély

Nem megfelelő elemtípus hasz-•
nálata során, az elemek felrob-
banhatnak. Csak ugyanolyan
típu sú vagy azzal egyenértékű
elemet használjon (lásd „Műszaki
adatok“).

Egy készlet új elem kb. 12–15 óra
játékra elegendő.

1.  Tolja le a nyíl
irányába az
elemtartó
fedelét.

2. Az elemtartó -
ban ábrázolt
módon
helyezze be 
az elemeket. 
Eközben
ügyeljen a
helyes polari-
tásra (+/–).

3.   Zárja vissza az elemtartó fedelét.

Ehhez a készülékhez akkumu-
látorok (újratölthető elemek)

nem használhatók, mert túl alacsony 
a feszültségük.

A készüléket ne használja
egyszerre elemekkel és a

 hálózati adapterrel, mert tartósan
 megrongálódhat.

Alapfunkciók

Készülék be- és kikapcsolása

A zongora be- és kikapcsolásá hozm

nyomja meg az ON/OFF be-/kikap-
csoló gombot. 

     A kiválasztott üzemmódtól
 függően a piros (TONE) vagy a
zöld (RHY) kontroll-lámpa világít.

Hangerő szabályozása

A hangerő beállításához forgassam

el a VOLUME hangerőszabályzót.

Demo zene hallgatása

A demo-funkcióval 20 különböző
zenedarabot (lásd a „Demo zene -
darabok“ listáját) játszhat le
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128 különböző hangvariációban 
(lásd „Hangzáslista“). 

Demo zenedarab elindítása

Szükség esetén nyomja meg a1.
DEMO gombot. Mindkét kontroll-
lámpa kialszik, a kijelzőn a 001
látható. 

Az első demo zenedarab elindítá-2.
sához, illetve leállításához nyom -
ja meg a START/STOP gombot.

Zeneszám kiválasztása

Az éppen hallható demo zene-1.
darab megállításához, nyomja
meg a START/STOP gombot.

A következő, illetve előző zene-2.
darab kiválasztásához nyomja
meg a vagy a gombot. 
A kijelzőn röviden megjelenik 
a kiválasztott zeneszám száma. 

A kiválasztott zenedarab3.
 elindításához, nyomja meg 
a START/STOP gombot.

Hangzás kiválasztása

Nyomja meg a zenelejátszásm

közben a vagy gombot,
hogy válasszon a 128 különböző
hangzás közözöt (lásd „Hangzás-
lista“).

Kilépés a demo funkcióból

A demo funkcióból történő kilé-m

péshez nyomja meg a FUNCTION
gombot. A TONE kontroll-lámpa
pirosan világít. 

Zongorázás

Ha a két kontroll-lámpa egyike
világít, akkor a demo funkció ki 

van kapcsolva és Ön zongorázhat.

A billentyűzeten úgy játszhat,m

mint egy hagyományos zongo -
rán.

A FUNCTION gombbal válthat am

„hangzás“ (TONE kontroll-lámpa
pirosan világít) és a „ritmus“
(RHY kontroll-lámpa zölden
világít) üzemmód között.

A „hangzás“ üzemmódban a ,m

illetve gombbal 128 különböző
hangzásváltozat közül választhat
(lásd „Hangzáslista“).

A VIB gombbal a vibrato effektustm

is hozzákapcsolhatja. 

Egy ritmus elmentéséhez a követ -
kezőképpen járjon el: 

A FUNCTION gombbal váltson a1.
„ritmus“ üzemmódba. (A RHY
kontroll-lámpa zölden világít).

A vagy gombbal válasszon2.
100 különböző ritmusváltozatból
(lásd a „Ritmus lista“).

Indítsa el a kísérőritmust 3.
a START/STOP gombbal. 

A vagy gombokkal gyorsít-4.
hatja, illetve lassíthatja a tempót.

Minden ritmus a saját átlagos
tempójában indul el (lásd 
a listát), ezt azonban, amíg 
a kísérőritmus szól, megvál-
toztathatja. A STOP és START
gom bok megnyomása után
ismét az eredeti tempó kerül
beállításra.
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E-pedálok csatlakoztatása

Az elektromos pedálok – az analóg
zongorákhoz vagy pianínókhoz
hasonlóan – befolyásolják a hang-
zást. Ehhez a készülékhez egy
 sustain-pedált csatlakoztathat. 
Az analóg zongorához hasonlóan 
a hang hosszabban szól. Érdeklődjön
a szakkereskedésben. 

Csatlakoztassa az elektromosm

pedált egy arra alkalmas, 
3,5 mm-es jack dugós audio -
kábellel a SUSTAIN aljzathoz. 

Külső lejátszókészülékek
 csatlakoztatása

Csatlakoztasson egy külső leját-m

szókészüléket – pl. hangszóró,
fejhallgató vagy erősítő – egy
arra alkalmas, 3,5 mm-es jack
dugós audiokábellel az OUT EXT SP
aljzathoz. 

MIDI-kapcsolat létrehozása

A MIDI (Music Instrument Digital
Interface) egy szabvány, amely 
zenei vezérlőinformációk átvitelére
szolgál elektromos hangszerek és 
a számítógép között. Nem hangát-
vitelre szolgál. Az az előnye, hogy
kevés az adatmennyiség, és a han-
gokat a számítógépen korlátlanul 
fel lehet dolgoz ni. 

Eredetileg ezt a szabványt arra fej-
lesztették ki, hogy egyetlen billen-
tyűzettel különböző szintetizátoro -
kat lehessen vezérelni, és így azok
speciális hangzását használni. 

Egy másik érdekes funkciója az a
lehetőség, hogy a zongorán leját-
szott zenedarabot a MIDI program -
mal rögzítheti a számítógépen. 
Az utómunkálatok során pl. kissé
korrigálhatja a feljátszás során
vétett hibát, így tökéletes lesz a
 felvett játék. 

Ennek előfeltétele, hogy a csatlakoz-
tatott számítógépen legyen egy MIDI
interfész. A számítógépre játszott
adatok feldolgozásához, szüksége
lesz egy speciális zenefeldolgozó
szoftverre („szekvencer“). Ezzel
utólag meg lehet változtatni a
 hangmagasságot, a dinamikát, 
a hangzást, a hangerőt és még sok
minden mást.

Egy MIDI-strang mindig 16 csatorná -
ból áll. Vezérlőjelek sugározásához,
illetve fogadásához a csatlakoztatott
készülékeken ugyanaz a csatorna
legyen beállítva.

A mellékelt USB-kábellel létrehoz-
hatja a MIDI-kapcsolatot a számító-
gépével. 

A belső hangszóró automa -
tikusan kikapcsol, amint 
egy kábel csatlakozik az 
OUT EXT SP aljzathoz.

További készülékek csatlakoztatása
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Dugja be a1.
micro-USB-
dugót a
zongo ra USB
aljzatába, és
az USB-dugót
a MIDI-inter-

fészbe, illetve egy MIDI-hubba. 

Nyomja meg a MIDI gombot.2.

Válaszzon ki egy csatornát a 3.
vagy gombbal.

Állítsa be a csatlakoztatott készü-4.
léken ugyanazt a csatornát. 

OFF

ON/OFF

 

 
T EXT SP

SUSTAIN OUT EXT SP

OFF

 

 
T EXT SP

Reset

A készülék környezetében talál-
ható elektromágneses sugárzás
működési zavarokhoz vezethet.
Ebben az eset ben végezze el a
reset műveletet:  Kapcsolja ki a
készüléket és húzza ki néhány
másodpercre a hálózati csatla-
kozót, majd szükség esetén távo-
lítsa el az elemeket. Távolítsa el 
a készüléket az elektromágneses
sugárzás környezetéből. Ezután
kapcsolja be újra a készüléket, és
próbálja újra a kívánt funkciót.

Szükség esetén törölje le am

vezérlőelemet egy száraz, puha
kendővel.

VESZÉLY – életveszély
áramütés következtében

A készülék tisztítása előtt húzza•
ki a hálózati adaptert a csatlako-
zóaljzatból.

A készülék nem érintkezhet•
 nedvességgel. Óvja csepegő 
és spriccelő víztől egyaránt.

FIGYELEM – anyagi károk

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

A billentyűzetet szükség eseténm

nedves ruhával is letörölheti.
Erősebb szennyeződés esetén
használhat egy kevés kímélő
 tisztítószert. Ezt követően
 gondosan törölje le a mosogató-
szert, és alaposan törölje száraz -
ra a billentyűzetet. 

A zongorát lazán feltekerve, por -m

tól, nedvességtől, szélsőséges
hőmérsékletektől és közvetlen
napsugárzástól védve tárolja.

Tartsa távol tőle a hegyes és élesm

tárgyakat.

Semmit ne helyezzen a zongorá -m

ra – sem kihajtott, sem összete-
kert állapotban.

Tisztítás és tárolás
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Műszaki adatok

Modell:                          622 148

Hálózati adapter:
          Modell:               HX0180600250A2E
          Gyártó:               DONGGUAN SHIJIE HUAXU ELECTRONICS FACTORY No.200
                                      Technology East Road, Shijie Town 523290,
                                      Dongguan City, Guangdong P.R.China; 
                                      Handelsregisternr. 914419007946843518
          Bemenet:           230–240 V ~ 50 Hz  
                                      (A ~ szimbólum váltakozó áramot jelent)

          Kimenet:            6 V AC 250 mA 1,5 W
          Átlagos hatékonyság aktív üzemmódban: 75%
          Teljesítményfelvétel üresjáratban: 0,2 W
Érintésvédelmi 
osztály:                         II  

(A II. érintésvédelmi osztály szimbóluma kettős vagy megerősített 

szigetelés általi védelmet jelent)

Elemek:                         4 db LR6(AA)/1,5V (nem tartozék)
(Az elemtartóban található szimbólum az elemek polaritását jelzi)

Teljesítmény:                500 mW

Hangszóró:                   3 watt

Csatlakozók:                 micro-USB MIDI-interfészhez
3,5 mm-es jack dugós audio-bemenet 
3,5 mm-es jack dugós audio-kimenet 

Környezeti 
hőmérséklet:               +10 és +40 °C között

Hangprogramok:         128

Ritmusprogramok:      100

Demo zenedarabok:    20

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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Demo zeneszámok

Demo     1           Für Elise (Beethoven)

Demo     2          Törökinduló (Mozart)

Demo     3          H. Waltz (Rob Carroll)

Demo     4          American Patrol (Glenn Miller)

Demo     5          The heart asks pleasure first (kínai népdal)

Demo     6          Amerikai katonainduló (Banda Taurina)

Demo     7          Love Story (Francis Lai)

Demo     8          Carmen nyitány (Georges Bizet)

Demo     9          Chinese New Year (kínai népdal)

Demo     10         G-dúr menüett (Bach)

Demo     11          Keringő, Op. 64-2, C# (Chopin)

Demo     12         Santa Lucia (nápolyi dal)

Demo     13         Kék duna keringő (J.Strauss II)

Demo     14         Spring (kínai népdal) 

Demo     15         Kánon (Johann Pachelbel)

Demo     16         Csendes éj (Franz Xaver Gruber)

Demo     17         5. szimfónia (Beethoven)

Demo     18         Jingle Bells (James Lord Pierpont)

Demo     19         E-dúr menüett (Luigi Boccherini)

Demo     20        Tavaszi hangok (Johann Strauss II)
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Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes,
újrahasznosítható anyagokból
készültek. Az anyagok újrahaszno -
sítása csökkenti a hulladék mennyi-
ségét és kíméli a környezetet. 

A csomagolóanyagok eltávolítása -
kor ügyeljen a szelektív hulladék-
gyűjtésre. Papír, karton és könnyű
csomagolóanyagok 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 ház-
tartási hulladéktól elválasztva,
 hulladékgyűjtőben helyezze el. 
Az elektromos készülékek veszélyes
anyagokat tartalmaznak, amelyek 
a nem megfelelő tárolás és ártal-
matlanítás esetén károsíthatják 
a környezetet és az egészséget. 

Régi készülékeket díjmentesen átve -
vő gyűjtőhelyekkel kapcsolat ban 
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 akkumu-
látorokat az illetékes települési,
illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein
vagy a forgalmazó szakkereskedé-
sekben adja le.
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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 köte-
lező jótállásról szóló 151/2003 (IX.
22.) Kormány rende let alapján – fogy-
asztói szerződés keretében általa
értékesített, jelen  jótállási jegyen fel-
tüntetett, új tartós fogyasztási cikkre
3 éves idő tar tam ra kötelező jótál-
lást vállal. A kötelező jótállás 3 éves
időtartama a fogyasztási cikk fogy-
asztó részé re történő átadásával,
vagy ha az üzembe helyezést a For-
galmazó, 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 megkö-
tését a fo gyasztónak kell bizony-
ítania. 
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 kibocsátott számlát
vagy nyugtát - a fogyasz tó bemutatja. 

A Forgalmazó kéri a Tisztelt Vásár-
lókat, hogy a jótállási igények
zökkenő men tes érvényesítése érde-
kében az ellenérték megfizetését 
igazoló bizonylatot feltétlenül őrizzék
meg!

A Forgalmazó kéri továbbá a Vásár-
lókat, hogy a készü lék használatba
vétele előtt figyelmesen olvassák
vé gig a használati (kezelési)
útmuta tót.

A Fogyasztó jótálláson és szavatos-
ságon alapuló jogai: a Polgári
 Törvény könyvről 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 vo nat kozó szavatossá gi és
jótállási igények intézésének eljárási
 szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.)
NGM rende let  szabályozza.

A jelen jótállási jegybe foglalt köte-
lező jótállás a Fogyasztók törvény ből
eredő szavatossági és egyéb jogait
nem érinti.

A Ptk. 6:159. §-a alapján a jogosult
kijavítást vagy kicserélést igényel het,
kivé ve, ha a választott kellékszavatos-
sági jog  teljesítése lehetet len, vagy
ha az a kötelezettnek – másik
kellékszava tossági igény
 teljesítésével összehasonlítva -
 aránytalan többletköltséget ered mé -
nyezne, figyelembe véve a szolgál-

Garanciális feltételek



tatás  hibátlan állapotban képviselt
értékét, a szerző désszegés súlyát és
a kellék szavatossági jog teljesítésével
a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
vagy az ellen szolgál ta tás arányos
leszál lítását igényelheti, a hibát a
kötelezett költségére maga kijavít-
hatja vagy mással kijavíttathatja,
vagy a szerző déstől elállhat, ha a
kötelezett a kijavítást vagy a kicseré-
lést nem vállalta, e kötelezettségének
- 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 jogo-
sultnak a kijavítás hoz vagy kicseré-
léshez fűződő érdeke megszűnt.
Jelentéktelen hiba miatt  elállásnak
nincs helye.

A 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet
7. §-a szerint, ha a fo gyasztó a fogy-
asztási cikk meghibásodása miatt a
vásár lástól (üzembe helyezéstől) szá-
mított három munkanapon belül érvé -
nyesít csere igényt, a vállalkozás nem
hivatkoz hat a Polgári Törvénykö-
nyvről szóló 2013. évi V. törvény
6:159. § (2) bekez dés a) pontja értel-
mében aránytalan többlet költség re,
hanem köteles a  fogyasztási cikket
kicserél ni, felté ve, hogy a meghibá-
sodás a rendelteséssze rű  használatot
akadályoz za.

A fogyasztónak a jótálláson alapuló
igé nye érvé nyesítésé vel kapcsolatos
nyilatkozatát a forgalmazóhoz kell
intéznie.

A nem rendeltetésszerű használat
elke rülése érdekében a termékhez
használati (kezelési) útmutatót mellé-
kelünk. Kérjük, hogy az abban foglal-
takat, saját érdeké ben tartsa be, mert
a használati útmutatótól eltérő hasz-
nálat, 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.
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Jótállási jegy

Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltse ki!

Cikkszám: 622 148

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

Ha a várakozással ellentétben mégis
valamilyen meghibásodás lépne fel,
akkor kérjük, hogy először forduljon
ügyfélszolgálatunkhoz. Kollégáink
örömmel állnak rendelkezésére, és
meg beszélik Önnel a további lépé-
seket.

Ha a terméket be kell küldeni
javításra, akkor kérjük, adja
meg a  következő adatokat:

     • a címét,
     • egy telefonszámot (napközben)

és/vagy egy e-mail címet,
     • a vásárlás dátumát és
     • egy lehetőleg pontos hibaleírást.

A termékkel együtt küldje el a
vásárlást igazoló  bizonylat és a
jótállási jegy másolatát. Gondosan
 csomagolja be a  terméket, nehogy 
a szállítás során  megsérüljön, és az
ügyfélszolgálatunk kal megbeszélt
módon, a terméket el fogják hozni
Öntől. Csak így biztosíthatjuk a
gyors javítást és visszaküldést.

A készüléket személyesen is lead-
hatja bármely Tchibo üzletben.
Jótálláson kívül eső eljárás esetén
kérjük, tudassa velünk, hogy:
     • szeretne-e árajánlatot a javítás

költségéről, vagy 
     • javítás nélkül küldjük-e vissza a

terméket (a csomagküldés díja 
Önt terheli), vagy

     • ártalmatlanítsuk-e a terméket
(díjmentesen).

Ha kérdése lenne a termékkel vagy 
a szerviz lebonyolításával kapcso-
latban, akkor forduljon  bizalommal
ügyfélszolgálatunkhoz. Kérjük tartsa
 készenlétben a termék cikkszámát.

Ügyfélszolgálat

06-80-021-375
(ingyenesen hívható) 

Hétfő – péntek: 8:00 – 20:00
Szombat: 08:00 – 16:00
E-mail: ugyfelszolgalat@tchibo.hu

Szerviz és javítás
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