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Kedves Vásárlónk!

Varázsoljon hangulatos fényt a lakásba: A 6 LED-panelt kedve szerint 
 elhelyezheti, és a 16 különböző szín - akár színváltó üzemmódban, akár 
 folyamatosan világító színnel - mutatós fényhatásokat biztosít.  
A LED-paneleket ragasztópárnákkal vagy szögekkel lehet rögzíteni. 

Kívánjuk, hogy használja örömmel a terméket! 
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Biztonsági előírások 

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 szükség esetén később ismét át 
tudja olvasni. Amennyiben megválik  
a terméktől, az útmutatót is adja oda 
az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A termék csak magánháztar-
tások díszítésére használható, 
helyiségek megvilágítására 

nem alkalmas.  
A terméket száraz, belső helyiségek-
ben való használatra tervezték.

A termék magánjellegű felhasználásra 
alkalmas, üzleti célokra nem használ-
ható.

VESZÉLY gyermekek esetében

• A termék nem gyerekjáték! 
A gyermekek nem ismerik fel az 
elektromos eszközök szakszerűtlen 
kezelésében rejlő veszélyeket. Ezért 
soha ne hagyja, hogy a gyermekek 
felügyelet nélkül használjanak elek-
tromos készülékeket.

• Az elemek lenyelése életveszélyes 
lehet. A távirányítóban egy gomb-
elem található. Egy gombelem 
 lenyelése 2 órán belül súlyos, belső 
marási sérüléseket okozhat, és akár 
halálos kimenetelű lehet. Ne enged-
je, hogy az új és a használt elemek 
gyermekek kezébe kerüljenek.  
Ha az elemtartó nem zár rendesen, 
ne használja tovább a terméket és 
gyermekektől tartsa távol. Egy elem 
lenyelésének gyanúja esetén, vagy 
ha az más módon az emberi szerve-
zetbe került, azonnal forduljon 
 orvoshoz. 

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

VESZÉLY elektromos áram  
következtében

• A termék nem érintkezhet nedves-
séggel, mivel ellenkező esetben 
 áramütés veszélye áll fenn. Ezért  
ne használja a terméket a fürdőszo-
bában vagy hasonló nedves helyisé-
gekben. Ne használja a terméket a 
szabadban sem. 



4

• Ne merítse a terméket és a hálózati 
adaptert vízbe vagy egyéb folyadék-
ba, mivel ellenkező esetben áram-
ütés veszélye áll fenn.

• Csak olyan, szakszerűen beszerelt 
csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa  
a terméket, amelynek hálózati 
 feszültsége megegyezik a hálózati 
adapter műszaki adataival. Ne csat-
lakoztassa a terméket egy fényerő-
szabályzós csatlakozóaljzathoz.

• Először mindig a csatlakozókábelt 
csatlakoztassa a hálózati adapter-
hez, csak ezután dugja be a hálózati 
adaptert a csatlakozóaljzatba. 
 Először mindig a hálózati adaptert 
húzza ki a csatlakozóaljzatból, csak 
ezután válassza le a csatlakozóká-
belt a hálózati adapterről.

• Húzza ki a hálózati adaptert  
a csatlakozóaljzatból, ... 
... ha használat közben üzemzavar 
lép fel, 
... vihar esetén,  
... ha a terméket hosszabb ideig nem 
használja, 
... mielőtt megtisztítja a terméket.
Mindig a hálózati adaptert húzza,  
ne a csatlakozókábelt. 

• A terméket csak a mellékelt hálózati 
adapterrel szabad üzembe helyezni.

• A csatlakozókábelt nem szabad meg-
törni vagy összenyomni. A csatlako-
zókábelt tartsa távol forró felületek-
től és éles szélektől.

• A terméket más égősorral vagy ha-
sonlókkal elektromosan összekötni 
tilos.

• A mellékelt hálózati adapter egy  
6 db-os LED-panel szetthez használ-
ható. További LED-paneleket elek-
tromosan csatlakoztatni tilos. 

• A be-/kikapcsoló gombbal készenléti 
üzemmódba kapcsolja a készü léket, 
azonban nem választja le az áram-
ellátásról. Az áramellátást csak a 
 hálózati adapter kihúzásával lehet 
megszakítani. Ügyeljen arra, hogy  
a csatlakozóaljzat könnyen elérhető 
legyen, hogy szükség esetén a háló-
zati adaptert gyorsan ki tudja húzni.  

• Ne használja a terméket, ha azon,  
a csatlakozókábelen vagy a hálózati 
adapteren sérülés látható.  
Semmilyen változtatást ne hajtson 
végre a terméken. A csatlakozóká-
belt is csak szakember cserélheti ki. 
A szükséges javításokat bízza 
 szakemberre, vagy forduljon az 
 ügyfélszolgálathoz.
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VIGYÁZAT - sérülésveszély

• Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, 
hogy az bőrrel, szemmel vagy 
 nyálkahártyával érintkezzen.  
Adott esetben mossa le az érintett 
testfelületet vízzel, és azonnal for-
duljon orvoshoz.

• A gyorsan villogó fény migrént okoz-
hat. Epilepsziás és autista személyek 
esetében a gyorsan villogó fény 
 rohamot válthat ki. Epilepsziás 
 rohamok, migrén és ájulások olyan 
személyeknél is felléphetnek, akik 
eddig nem szenvedtek hasonló prob-
lémától. Ha családjában vagy Önnél 
előfordul ilyen hajlam, ne használja 
a LED-panelek színváltó funkcióját.  
A szülők ne hagyják a gyerekeket 
egyedül a LED-panelekkel. A követke-
ző tünetek bármelyikének fellépése 
esetén haladéktalanul kapcsolja ki  
a terméket, és forduljon orvoshoz: 
görcsök, szem- és izomrángás, 
 eszméletvesztés, akaratlan mozdu-
latok vagy tájékozódási képesség 
 elvesztése.

• Ne nézzen hosszú ideig közvetlenül 
a fénybe. Ezzel veszélyezteti a sze-
mét.

VIGYÁZAT - tűz- és  
robbanásveszély

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

• Figyelem! A lítium elemek helytelen 
behelyezés esetén felrobbanhatnak. 
Ezért az elemek behelyezésekor fel-
tétlenül ügyeljen a helyes polaritás-
ra (+/–). Csak azonos típusú vagy 
azonos teljesítményű elemeket 
 használjon (lásd „Műszaki adatok“).

FIGYELEM – anyagi károk

• Óvja az elemeket a túlzott hőtől  
(fűtőtest, közvetlen napfény).  
Vegye ki az elemet a távirányítóból, 
ha az elhasználódott, illetve ha 
 hosszabb ideig nem használja a ter-
méket. Így elkerülhető a kifolyó sav 
által okozott kár.

• Óvja a terméket portól, nedves ség-
től, közvetlen napsugárzástól és 
szélsőséges hőmérsékletektől.

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

• A LED-ek cseréje különösen hosszú 
élettartamuk miatt nem szükséges. 
Nem lehet és nem szabad kicserélni 
őket. 
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Termékrajz (tartozékok)

USB-aljzat

csatlakozóaljzat  
további LED-panelekhez

akasztólyuk

ragasztópárna 
mélyedése

LED-panel

SMOOTH

FADE

FLASH

OFF

R G B

ON
- LED-fények elsötétítése 

- hatás lassítása 
  (pl. színváltáskor)

LED-panelek bekapcsolása

LED-panelek kikapcsolása

szín kiválasztása

fényhatások kiválasztása

- LED-ek világosítása 
- hatás felgyorsítása 

(pl. színváltáskor)

időzítő mód

elemtartó

Távirányító infravörös adó

További tartozékok 
(kép nélkül): 
1 db CR2025/3V-os elem 
(már behelyezve)
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csatlakozó-
kábel

hálózati 
 adapter

2 db szög6 db ragasztópárna

5 db dugós 
 tápcsatlakozó 
(fém 
 érintkezőkkel)

1 db dugós 
 csatlakozó  

(egy másik szett 
csatlakoztatásához)
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Üzembe helyezés

Távirányító előkészítése

  Húzza ki a szigetelőszalagot a távirányító 
elemtartójából.

LED-panelek előkészítése

  M Gondolja el, hogy hogyan szeretné egymáshoz csatlakoztatni az egyes 
LED-paneleket.  

 Az itt szemléltetett variációk csak példák. Csatlakoztathat egymáss-
hoz csak 2 vagy 3 LED-panelt ...
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dugós 
csatlakozó

 ... de akár 6-nál 
 többet is (egy másik 
szett vásárlása 
 esetén), így újabb 
és újabb kombináci-
ókat alakíthat ki.

A mellékelt dugós 
csatlakozóval két 
LED-panel szettet 
csatlakoztathat 
egymáshoz. Azon-
ban minden LED- 
panel szettnek saját 
hálózati adapterre 
van szüksége. 
 

Most válassza ki a megfelelő helyet a LED-panelek számára.  
Ellenőrizze, hogy az megfelel-e a következő kritériumoknak:

• Száraz-e a környezet és megfelel-e egyéb szempontoknak?

• Található csatlakozóaljzat a közelben? 

• A kiválasztott felületre rögzíthetők-e szögek?

• Lehet ragasztani a felületre?  
A felület legyen tiszta, sima, valamint por-, vízkő- és zsírmentes. 

 Vegye figyelembe, hogy a ragasztópárnák később esetleg csak nehezen 
távolíthatók el a felületről. A rögzítőcsík eltávolítása közben a festék,  
a tapéta vagy ehhez hasonlók lejöhetnek a falról, aminek következtében 
a felületen színkülönbségek fordulhatnak elő. Fa vagy más szilárd 
 felületekről a ragasztóréteg maradványait esetleg hígítószerrel 
 (könnyűbenzinnel) lehet eltávolítani. Vegye figyelembe a gyártó utasí-
tásait is. Először próbálja ki a felület egy kevésbé feltűnő pontján.
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LED-panelek egymáshoz csatlakoztatása

VESZÉLY elektromos áram következtében 

A mellékelt hálózati adapter egy 6 db-os LED-panel szetthez használható. 
 További paneleket elektromosan csatlakoztatni tilos. 

1. Rendezze el a LED-paneleket a kívánt módon, majd kösse össze őket  
a  dugós tápcsatlakozókkal, az „Összeszerelési példa“ részben ábrázolt 
módon. 

2.  Dugja be a csatlakozókábelt a hálózati 
adapterbe.

3.  Dugja be a csatlakozókábel másik vé-
gét az egyik LED-panel USB aljzatába. 

4.   Dugja be a hálózati adaptert a csatla-
kozóaljzatba, a csatlakoztatott LED-pa-
nelek is automatikusan bekapcsolnak. 

5.   Ellenőrizze a távirányítóval, hogy 
 minden LED-panel működik-e. 
 

6.   Húzza ki a hálózati adaptert megint a csatlakozóaljzatból, és az  
USB dugót a LED-panelból.
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LED-panelek rögzítése

A LED-paneleket felragaszthatja a mellékelt ragasztópárnákkal vagy 
 felakaszthatja  szögekre. 

A LED-panelek felragasztása a ragasztópárnákkal

1.  Húzza le a védőfóliákat  
a ragasztópárnákról,  
és ragassza a panelek 
mélyedéseibe az ábrázolt 
módon.

2.  Illessze a LED-paneleket 
pontosan a kiválasztott 
felületre, majd nyomja rá. 
 

LED-panelek falra akasztása szögekkel

akasztólyuk

Ha a LED-paneleket szögekre 
szeretné akasztani a falra, 
akkor azok összeszerelése 
során ügyeljen az akasztó-
lyukak helyes elhelyezkedé-
sére.
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Összeszerelési példa

 •  A dugós tápcsatlakozókkal hozza létre a LED-panelek közötti tápcsat-
lakozást.

•  Ha a LED-paneleket szögekre szeretné felakasztani, akkor a panelek 
 elrendezése során ügyeljen arra, hogy minden panelen az akasztólyuk 
a megfelelő irányba nézzen!

akasztólyuk

USB aljzat

csatlakozóaljzat további 
LED-panelekhez

dugós 
 tápcsatlakozó
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Használat

Vezérlés a távirányítóval

  M „Célozzon“ a távirányítóval a LED-panelekre.  
A LED-paneleket ne takarja el tárgy, különben nem jön létre a rádiójeles 
kapcsolat. 

  M A panelek be- és kikapcsolásához nyomja meg az 

SMOOTH

FADE

FLASH

OFF

R G B

ON vagy az 

SMOOTH

FADE

FLASH

OFF

R G B

ON 
 gombot.

  A LED-panelek abban az állapotban kapcsolódnak be, amelyikben 
 kikapcsolta, pl. egyszínű, folyamatos fény.

  M Állítsa be a kíválnt színt (az összes LED-panelen) a színgombokkal  
(lásd a „Termékrajz (tartozékok)” fejezetet). 

  M  Állítsa a fényt a 

SMOOTH

FADE

FLASH

OFF

R G B

ON

és 

SMOOTH

FADE

FLASH

OFF

R G B

ON

 gombokkal világosabbra vagy sötétebbre. 

  M  A FLASH, FADE és SMOOTH gombbal választhat még egy fényhatást is.

  •  Előfordulhat, hogy egyes LED-panelek kb. 2 óra elteltével külön-
bözően változtatják a színüket. Ebben az esetben ismét nyomja 
meg a távirányítón a kívánt fényhatást.

 •  A fényhatás kikapcsolásához nyomja meg bármelyik szín gombját.

  M Az automatikus kikapcsolás funkció aktiválásához nyomja meg a távirá-
nyítón a 

SMOOTH

FADE

FLASH

OFF

R G B

ON gombot. A LED-ek 30 perc elteltével automatikusan kikap-
csolnak.

A LED-panelek színének váltása az érintőfunkcióval

  M Finoman koppintson az egyik LED-panelre, a szín közvetlenül a panelen 
 történő megváltoztatásához.
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Elemcsere a távirányítóban

Ha a LED-panelek már nem reagálnak a távirányítóra, ki kell cserélni az elemet. 
Egy CR2025 típusú, 3 V-os elemre lesz szüksége. 
Az elemtartó a távirányító hátoldalán található. 

1.  Tolja el oldalra a reteszelést, és húzza ki  
az elemtartót. 
 
 
 

2.  Cserélje ki az elhasználódott elemet egy újra. 
Eközben feltétlenül ügyeljen a helyes polaritás-
ra (a + szimbólum nézzen felfelé). 
 
 

  Ha az elemet puszta kézzel érinti meg, előfordul-
hat, hogy annak érintkezőin szennyeződés rakódik 
le, ami bizonyos körülmények között szigetelő 
 hatású lehet.  Ezért az elem behelyezésénél 
 használjon egy száraz, puha kendőt.

3.    Tolja vissza az elemtartót teljesen a távirányítóba. Hallhatóan és 
 érezhetően be kell kattannia.
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Tisztítás

FIGYELEM - anyagi károk

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

1. Kapcsolja ki a LED-paneleket.

2. Porolja le a terméket és a távirányítót egy száraz, nem bolyhosodó 
 kendővel.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A készülék nem működik.

• Valóban be vannak kapcsolva a LED-panelek? 
 Szükség esetén nyomja meg a távirányítón az 

SMOOTH

FADE

FLASH

OFF

R G B

ON  gombot.

• Minden panel csatlakoztatva van a dugós tápcsatlakozókkal, és ütkö zésig 
be vannak dugva a panelekbe? 

 Ellenőrizzen minden csatlakozást.

• Nincs akadály a távirányító és a LED-panelek között?

• Elhasználódott az elem a távirányítóban?  
 Szükség esetén cserélje ki az elemet a távirányítóban egy újra.
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Műszaki adatok

Modell:     622 681

Távirányító:   
 Elem:     1 db CR2025/3V 

Névleges energia: 0,45 W 
(az UN 38.3 szerint tesztelve)

 Hatótávolság:    max. 4 m  
(ha nincs akadály a távirányító és az infravörös érzékelő között)

Hálózati adapter:     
  Bemenet:  220-240 V ~ 50 / 60 Hz 
  Kimenet:    5 V  max. 2 A, 10 W 

(a  jel egyenáramot jelent

Érintésvédelmi osztály: II  (hálózati adapter)  
      III  (LED-panel)

Teljesítményfelvétel:  12 W

Izzó:     világító dióda (LED)

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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Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elem értékes, újrahasznosítható 
 anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék 
mennyiségét és kíméli a környezetet.
A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. 
Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez 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 ártalmatlanítsa.  
Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, ame-

lyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környe-
zetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel 
kapcsolatban az illetékes önkormányzattól kaphat felvilágosítást.

Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék! 
Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználódott elemeket és 
 akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok 

 gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

Garanciális feltételek 

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 keretében  
általa értékesített, jelen jótállási jegyen feltüntetett, 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 Forgalmazó, illetve megbízottja végzi, az üzembe helyezése napjával kezdődik.  
A kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területén érvényes.
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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 természe-
tes személy.) A 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 3. §-a értelmében,  szavatossági igénye 
érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. A szer ződés 
megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló 
 bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát 
vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. A Forgalmazó kéri a Tisztelt Vásárlókat, hogy a 
jótállási igények zökkenőmentes érvényesítése érdekében az ellenérték megfizetését 
igazoló bizonylatot 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 szerző-
dés 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 vá-
lasztott kellék szavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik 
kellékszavatossági igény tel jesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget 
eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibát lan állapotban képviselt értékét, a 
szerződéssze gés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a  jogosultnak okozott 
érdeksérelmet; vagy az ellen szolgáltatás 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 megfe - 
lelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve - nem tud eleget tenni, vagy ha a jogo- 
sultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba 
miatt elállásnak nincs helye.



19

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 értelmében aránytalan többlet-
költségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás 
a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A fogyasztónak a jótálláson alapuló igénye 
érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a forgalmazóhoz kell intéznie.

A nem rendeltetésszerű használat elkerülése érdeké ben a termékhez használati  
(kezelési) útmutatót mellékelünk. 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 kerü-
lő 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.

Szerviz és javítás

Ha a várakozással ellentétben mégis valamilyen  meghibásodás lépne fel, akkor 
kérjük, hogy először forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Kollégáink örömmel állnak 
rendelkezésére, és megbeszélik Önnel a további lépéseket.

 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 ügyfélszolgálatunkkal megbeszélt módon, a terméket el  
fogják hozni Öntől. Csak így  biztosíthatjuk a gyors javítást és visszaküldést.
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A készüléket személyesen is leadhatja 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: 8:00 – 16:00 
E-mail: ugyfelszolgalat@tchibo.hu

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: 622 681


