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Mini USB párásító 
Az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2., Magyarország) javasolja, hogy mielőtt a terméket 
a jótállási igényérvényesítés keretében a javítószolgálatnak vagy vállalkozásunknak visszaküldené / visszahozná, forduljon 
telefonon vagy email-en az alább jelzett JAVÍTÓSZOLGÁLATI HOTLINE-HOZ. Így már előre segíteni tudunk Önnek, ha a 
probléma a termék esetlegesen hibás használata miatt lépett fel. 
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Szerződéskötés időpontja: egyéb időpont megjelölésének a hiányában a számla vagy nyugta kiállításának 
időpontja. 
 
A termék fogyasztó részére történő átadásának időpontja (ha a vásárlás időpontjától eltér): 
 
A termék üzembe helyezésének időpontja (ha az üzembe helyezést a kereskedő vagy megbízottja végezte): 
 
Kijavítás esetén a kijavítás iránti igény bejelentésének időpontja, a kijavításra történő átvétel időpontja, a hiba 
oka és a kijavítás módja, valamint a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontja 
feltüntetésre kerül a kijavításról szóló jegyzőkönyvben. 



 
 

 

KIJAVÍTÁSI IGÉNY TELJESÍTÉSE 
 
Az első kijavítás esetén kitöltendő! 
 
Az első kijavítás iránti igény bejelentésének időpontja: 
 
Az első kijavításra történő átvételnek az időpontja: 
 
Hiba oka: 
 
Az első alkalommal történő kijavítás módja: 
 
A termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontja: 
 
A második kijavítás esetén kitöltendő! 
 
A második kijavítás iránti igény bejelentésének időpontja:  
 
A második kijavításra történő átvételnek az időpontja: 
 
Hiba oka: 
 
A második alkalommal történő kijavítás módja: 
 
A termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontja: 
 
A harmadik kijavítás esetén kitöltendő! 
 
A harmadik kijavítás iránti igény bejelentésének időpontja: 
 
A harmadik kijavításra történő átvételnek az időpontja: 
 
Hiba oka: 
 
A harmadik alkalommal történő kijavítás módja: 
 
A termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontja: 

 
KICSERÉLÉS IRÁNTI IGÉNY TELJESÍTÉSE VAGY A VÉTELÁR VISSZATÉRÍTÉSE 
 
a) A termék kicserélése megtörtént: 
 
b) A termék vételárának visszatérítése megtörtént: 
 
 



 

 

ÖNKÉNT VÁLLALT JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT  
 
A jelen nyilatkozat alapján önként vállalt jótállásra kötelezett neve és címe: Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. (2051 Biatorbágy, 
Mészárosok útja 2., Magyarország). 
 
Az önként vállalt jótállással kapcsolatos általános rendelkezések 
 
Vállalkozásunk a Magyarország területén fogyasztónak minősülő személyek által vásárolt, ekként megjelölt új tartós 
fogyasztási cikkek esetén 3 évre vállal jótállást a lenti feltételek szerint, függetlenül attól, hogy a fogyasztási cikk az egyes 
tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet („151/2003. (IX. 22.) Korm. 
rendelet”) alapján egyébként kötelező jótállás alá tartozik-e. 
 
A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján kötelező jótállás alá nem tartozó, ekként megjelölt új tartós fogyasztási cikk 
esetében a fogyasztót kizárólag a jelen nyilatkozat szerint önként vállalt jótállásból eredő jogok illetik meg, míg a 151/2003. 
(IX. 22.) Korm. rendelet alapján kötelező jótállás alá tartozó, ekként megjelölt új tartós fogyasztási cikkek esetében a 
fogyasztót a fogyasztó kötelező jótállásból eredő jogairól szóló alábbi tájékoztatóban foglalt jogokon túl az önként vállalt 
jótállásból eredő jogok is megilletik. 

A jelen nyilatkozattal önként vállalt jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő kellékszavatossági és egyéb jogait nem érinti, a 
fogyasztási cikk hibás teljesítése esetén a fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen 
megilleti. 

Az önként vállalt jótállásból eredő jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A jótállási határidő a fogyasztási cikk 
fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Ha vállalkozásunk az önként 
vállalt jótállási kötelezettségének a fogyasztó felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a 
felhívásban tűzött határidő elteltétől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már 
eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 

Az önként vállalt jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa, ill. a fogyasztási cikk tulajdonjogának átruházása 
esetén az új tulajdonos érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. 

Az önként vállalt jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek vállalkozásunkat terhelik. Ha a fogyasztási cikk 
meghibásodásában a fogyasztót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség 
teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a fogyasztó köteles viselni, ha a fogyasztási cikk karbantartására 
vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha vállalkozásunk e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. 
Kicserélés vagy elállás esetén a fogyasztó nem köteles a fogyasztási cikknek azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a 
rendeltetésszerű használat következménye. 

Vállalkozásunk a kicserélés során nem felel a fogyasztási cikken a fogyasztó, ill. harmadik személy által esetlegesen tárolt 
adatokért vagy beállításokért. 

A jótállási igény érvényesítése 

Az önként vállalt jótállásból eredő jogok a számlával / nyugtával a magyarországi ALDI áruházakban érvényesíthetők. 

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a vállalkozásunkkal közölni. A hiba felfedezésétől 
számított 15 napon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a 
fogyasztó felelős. A jótállási igényt a fogyasztási cikk minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, 
amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a fogyasztó a jótállási igényét a fogyasztási cikknek – a megjelölt hiba szempontjából – 
elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a jótállási igény a fogyasztási cikk egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek. 

Mentesülés a jótállási felelősség alól 

Vállalkozásunk mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a fogyasztási cikk fogyasztó részére 
történő átadás időpontja után keletkezett. Az önként vállalt jótállási kötelezettség – különösen, de nem kizárólagosan - 
nem terjed ki: 
• a szakszerűtlen üzembe helyezésre, ha az üzembe helyezést nem a vállalkozás vagy annak megbízottja végezte el, 

továbbá, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés nem a használati-kezelési útmutató hibájára vagy hiányára vezethető 
vissza; 

• nem rendeltetésszerű használatra; 
• a használati-kezelési útmutató szerinti karbantartásra, illetve a gyártó által előírt kötelező karbantartási kötelezettség 

elmulasztására; 
• helytelen tárolásra, kezelésre, rongálásra, átalakításra; 
• amennyiben a hibát elemi kár, természeti csapás okozta; 
• a fogyasztó általi használat során keletkező sérülésekre (pl. karcolások, horpadások, törések); 
• a fogyó-kopó alkatrészekre (pl. világítótestek, akkumulátor kapacitás, gumiabroncsok, védő-, takaróanyagok). 
 



 

 

A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a fogyasztási cikkhez magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót 
mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be. 
 

A fogyasztót az önként vállalt jótállás alapján megillető jogok 

A fogyasztó a jelen jótállási nyilatkozat szerinti önként vállalt jótállás alapján kizárólag 
• kicserélést igényelhet, vagy 
• a szerződéstől elállhat és a vételár visszatérítését igényelheti. 

A fogyasztó a választott jótállási jogáról másikra térhet át, az áttéréssel okozott költséget köteles azonban vállalkozásunknak 
megfizetni, kivéve, ha az áttérésre vállalkozásunk adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.  

Amennyiben a hibás fogyasztási cikket már nem tartjuk készleten vagy a hibás fogyasztási cikk az adott áruházban már nem 
elérhető, úgy kicserélési igény esetén is csupán a teljes vételár visszatérítését vállaljuk. 

A fogyasztási cikknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére az önként vállalt jótállás időtartama alatt a jótállási idő 
nem indul újra, kivéve, amennyiben a kicserélésre vagy kijavításra a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben előírt jótállási idő 
alatt kerül sor. Ebben az esetben a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti jótállási időtartam indul újra. 

Az önként vállalt jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó jogszabályi 
előírásokat kell megfelelően alkalmazni. 

 

TÁJÉKOZTATÓ A FOGYASZTÓ KÖTELEZŐ JÓTÁLLÁSBÓL EREDŐ JOGAIRÓL 
 
A fogyasztóval szerződést kötő (a jótállásra kötelezett) vállalkozás cégneve és címe: ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (2051 
Biatorbágy, Mészárosok útja 2., Magyarország). 
 
A jótállással kapcsolatos általános szabályok 
 
A fogyasztó és vállalkozásunk közötti szerződés keretében eladott, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján kötelező 
jótállás alá tartozó új tartós fogyasztási cikkekre előírt kötelező jótállási idő 
a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év, 
b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év, 
c) 250 000 forint eladási ár felett 3 év. 
 
A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Ha vállalkozásunk a jótállási 
kötelezettségének a fogyasztó felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött 
határidő elteltétől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő 
elmulasztása jogvesztéssel jár. 
 
A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával, vagy ha az üzembe helyezést vállalkozásunk 
vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napján kezdődik. 
 
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő 
időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a 
javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen 
nem használhatta. A fogyasztási cikknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási határidő újból kezdődik. 
Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.  
 
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen, de nem kizárólagosan a kellék- és termékszavatossági, illetve 
kártérítési – jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által 
működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. 
A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa, ill. a fogyasztási cikk tulajdonjogának átruházása esetén az új 
tulajdonos érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősülnek. 
 
A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott 
csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. A jótállási jegyen nem rögzített szabályok vonatkozásában a mindenkor 
hatályos vonatkozó magyar jogszabályi előírások irányadók. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy 
fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó 
rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték 
megfizetését igazoló bizonylatot - számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok 
a számlával, ill. nyugtával érvényesíthetőek. 
 



 

 

A fogyasztó mindennemű jótállási igényét érvényesítheti a magyarországi ALDI áruházakban, míg a kijavítás, ill. bizonyos 
esetekben a kicserélés (szükség szerint a teljes fogyasztási cikknek vagy csak egyes alkatrészeinek a kicserélése) iránti igény a 
fogyasztó választása szerint a vállalkozásunk székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a jelen jótállási tájékoztatóban 
feltüntetett JAVÍTÓSZOLGÁLATNÁL közvetlenül is érvényesíthető. Utóbbi esetben a fogyasztó a kijavítás, ill. kicserélés 
lebonyolításának részleteit a JAVÍTÓSZOLGÁLATTAL közvetlenül egyezteti. 
 
A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek vállalkozásunkat terhelik. Ha a fogyasztási cikk 
meghibásodásában a fogyasztót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség 
teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a fogyasztó köteles viselni, ha a fogyasztási cikk karbantartására 
vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha vállalkozásunk e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. 
Kicserélés vagy elállás esetén a fogyasztó nem köteles a fogyasztási cikknek azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a 
rendeltetésszerű használat következménye. 
 
A jogszabály alapján kötelező jótállás alá eső fogyasztási cikkek esetén, ha az adott fogyasztási cikk rögzített bekötésű, ill. 10 
kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható, a fogyasztási cikket az üzemeltetés 
helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és 
visszaszállításról vállalkozásunk, vagy - a JAVÍTÓSZOLGÁLATNÁL közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a 
JAVÍTÓSZOLGÁLAT gondoskodik. 
 
Vállalkozásunknak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a 
kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor vállalkozásunk a fogyasztót tájékoztatni köteles a 
kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy 
a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik. 
 
Ha a fent megjelölt jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről 
megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a 
fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó 
által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton, nyugtán, számlán feltüntetett vételárat 
nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.  
 
Ha a fogyasztási cikk kijavítására a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül 
sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő 
eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás 
köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton, nyugtán, számlán 
feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére 
visszatéríteni.  
 
Ha a jótállási jegyen rögzített jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét 
meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint, ha a fogyasztó a vonatkozó jogszabályok alapján nem 
igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy 
mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére 
nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló 
bizonylaton, nyugtán, számlán feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. Ha a fogyasztási cikk 
cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozásunk köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének 
megfizetését igazoló nyugtán számlán feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. 
 
A nyolc napon belüli kicserélésre vagy vételár visszatérítésre vonatkozó fenti előírások a kötelező jótállás alá eső fogyasztási 
cikkek közül az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, 
személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a motoros vízi járműre nem 
vonatkoznak. 
 
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül 
érvényesít csereigényt, vállalkozásunk nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket 
kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. 
 
A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. 
 
Vállalkozásunk, ill. a JAVÍTÓSZOLGÁLAT a kijavítás, ill. kicserélés során nem felel a fogyasztási cikken a fogyasztó, ill. harmadik 
személy által esetlegesen tárolt adatokért vagy beállításokért. 
 
A jótállási igény bejelentése 
 
A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a vállalkozásunkkal közölni. A hiba felfedezésétől 



 

 

számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a 
fogyasztó felelős. A jótállási igényt a fogyasztási cikk minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, 
amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a fogyasztó a jótállási igényét a fogyasztási cikknek - a megjelölt hiba szempontjából - 
elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a jótállási igény a fogyasztási cikk egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek. 
 
A vállalkozásunk a fogyasztó nála bejelentett jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni a fogyasztó és vállalkozás 
közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól 
szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerint. 
 
Mentesülés a jótállási felelősség alól 
 
A jótállási felelősségvállalás - különösen, de nem kizárólag – az alábbi esetkörökre nem terjed ki: 
• szakszerűtlen üzembe helyezés, ha az üzembe helyezést nem a vállalkozás vagy annak megbízottja végezte el, továbbá, 

ha a szakszerűtlen üzembe helyezés nem a használati-kezelési útmutató hibájára vagy hiányára vezethető vissza; 
• nem rendeltetésszerű használat; 
• a használati-kezelési útmutató szerinti karbantartás, illetve a gyártó által előírt kötelező karbantartási kötelezettség 

elmulasztása; 
• helytelen tárolás, kezelés, rongálás, átalakítás; 
• amennyiben a hibát elemi kár, természeti csapás okozta; 
• a fogyasztó általi használat során keletkező sérülések (pl. karcolások, horpadások, törések); 
• a fogyó-kopó alkatrészek (pl. világítótestek, akkumulátor kapacitás, gumiabroncsok, védő-, takaróanyagok) rendes 

elhasználódására, ami azonban nem érinti a fogyó-kopó alkatrészeknek a polgári jog fogalomhasználata szerinti „hibás” 
volta esetén fennálló jótállási kötelezettséget. 

 
A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a fogyasztási cikkhez magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót 
mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be. 
 
Kötelező karbantartási kötelezettség 
 
A fogyasztó karbantartási kötelezettsége: 
 
A kötelező karbantartási kötelezettséggel felmerülő költségek a fogyasztót terhelik! Ha a dolog meghibásodásában a 
fogyasztót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült 
költségeket közrehatása arányában a fogyasztó köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel 
rendelkezett, vagy ha a vállalkozás e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. 
 
A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok 
 
A Ptk. 6:159. §-ában rögzített szabályok szerint a jótállás keretében a jótállási igénye alapján a fogyasztó választása szerint 
• kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a 

kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, 
figyelembe véve a fogyasztási cikk hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog 
teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy 

• a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja; 
vagy 

• a szerződéstől elállhat, ha vállalkozásunk a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, ill., ha ezen kötelezettségének 
megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz 
vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Ilyenkor a termék vételára visszajár a fogyasztónak. 

 
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.  
 
A kijavítást vagy kicserélést - a fogyasztási cikk tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - 
megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott jótállási jogáról másikra térhet 
át, az áttéréssel okozott költséget köteles azonban vállalkozásunknak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre vállalkozásunk adott 
okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok 
gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírásokat kell megfelelően alkalmazni. 
 
A fogyasztót és a vállalkozásunkat a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom 
szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) 
Korm. rendelet alapján megillető jogok 
 
A vállalkozásunk megtagadhatja a fogyasztási cikk szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy 



 

 

ha az aránytalan többletköltséget eredményezne a vállalkozásunknak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a 
szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát. 
 
A fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy 
az adásvételi szerződést megszüntetni, ha 
• a vállalkozásunk nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem 

teljesítette a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és 
digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 13. § (3) 
bekezdésében meghatározott alábbi bekezdés szerinti feltételeket, vagy az előző bekezdés alapján megtagadta a 
fogyasztási cikk szerződésszerűvé tételét; 

• ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozásunk megkísérelte a szerződésszerűvé tételét; 
• a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi 

indokolttá; vagy 
• a vállalkozásunk nem vállalta a fogyasztási cikk szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a 

vállalkozásunk észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja a 
fogyasztási cikket szerződésszerűvé tenni. 

 
A fogyasztási cikk kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell 
számítani, amikor a fogyasztó közölte a hibát a vállalkozásunkkal. A fogyasztónak a fogyasztási cikket a kijavítás vagy kicserélés 
teljesítése érdekében a vállalkozásunk rendelkezésére kell bocsátania. A vállalkozásunknak a saját költségére kell biztosítania 
a kicserélt fogyasztási cikk visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan fogyasztási cikk eltávolítását teszi szükségessé, 
amelyet a fogyasztási cikk jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor 
a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő fogyasztási cikk eltávolítását és a 
csereként szállított vagy kijavított fogyasztási cikk üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek 
viselését. 
 
Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a vállalkozásunkat terheli annak 
bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen. 
 
A fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben 
visszatartani mindaddig, amíg a vállalkozásunk nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel 
kapcsolatos kötelezettségeinek. 
 
Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén 
járó, valamint a fogyasztó által ténylegesen megkapott fogyasztási cikk értékének különbözetével. 
 
A fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a vállalkozásnak címzett, a 
megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható. 
 
Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott fogyasztási cikknek csak meghatározott részét érinti, és azok 
tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a fogyasztó az adásvételi 
szerződést csak a hibás fogyasztási cikk tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb fogyasztási 
cikk vonatkozásában is megszüntetheti, ha a fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő 
fogyasztási cikkeket tartsa meg. 
 
Ha a fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy - az előző bekezdés szerint - az adásvételi szerződés alapján 
szolgáltatott fogyasztási cikkek egy része tekintetében szünteti meg, úgy 
• a fogyasztónak a vállalkozásunk költségére vissza kell küldenie a vállalkozásunknak az érintett fogyasztási cikket; és 
• a vállalkozásunknak haladéktalanul vissza kell térítenie a fogyasztó részére az érintett fogyasztási cikk vonatkozásában 

teljesített vételárat, amint a fogyasztási cikket vagy a fogyasztási cikk visszaküldését alátámasztó igazolást átvette. 
 
 
Kijavításra való beküldés esetén 
 
A fogyasztási cikk JAVÍTÓSZOLGÁLAT részére történő közvetlen beküldése esetén kérjük, hogy előzetesen hívja fel a jelen 
jótállási tájékoztatóban található JAVÍTÓSZOLGÁLATI telefonszámot, és a telefonos egyeztetést követően küldje be a jelen 
jótállási tájékoztató, valamint a nyugta / számla fénymásolatát, továbbá a hibás terméket a JAVÍTÓSZOLGÁLAT címére (a 
beküldés költségmentes). 
 



 

 

 

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállásköteles termékek felsorolása az 
alábbi címen érhető el, amelyet a QR-kód leolvasásával meg is nyithat okostelefonján: 
 
https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/jotallaskotelestermekek  
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QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni

Próbálja ki most
Olvassa be okostelefonjával a következő QR
kódot és tudjon meg többet a megvásárolt Aldi
termékről.

A QR kód olvasó használata során az internetkapcsolatért a
szolgáltatójával fennálló szerződés szerint fizetnie kell.
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Szállítási terjedelem
1 Mini asztali párologtató berendezés

2 USB csatlakozóvezeték

3 Vattapálcika

Használati útmutató/Garanciajegy (kép nélkül)

Szállítási terjedelem
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Általános tudnivalók
A használati útmutató elolvasása és megőrzése

Ez a használati útmutató ehhez a mini USB csatlakozójú
párologtatóhoz tartozik (a továbbiakban „terméknek”
vagy „készüléknek” nevezzük). Fontos információkat
tartalmaz az üzembe helyezésre és a kezelésre

vonatkozóan.
A termék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a
használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. A
használati útmutató figyelmen kívül hagyása a termék komoly
sérüléséhez vagy károsodásához vezethet.

Általános tudnivalók
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A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok
és szabályok alapján készült. Külföldön vegye figyelembe az adott
ország irányelveit és törvényeit.
A későbbi használat érdekében őrizze meg a használati
útmutatót. Amennyiben a terméket továbbadja harmadik fél
részére, feltétlenül adja oda a használati útmutatót is.
Ezt a használati útmutatót a
http://www.wachsmuth-krogmann.com weboldalunkon is
megtalálja.

Rendeltetésszerű használat
A termék kizárólag belső terek párásítására
szolgál.

Általános tudnivalók
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A termék kizárólag magáncélra használható,
ipari használatra nem alkalmas.
Csak az útmutatóban leírtak szerint használja a
terméket. Minden más felhasználás nem
rendeltetésszerűnek minősül, és anyagi kárt,
vagy akár személyi sérülést okozhat. A termék
nem játékszer.

Általános tudnivalók
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A gyártó vagy a kereskedő nem vállal
felelősséget a nem rendeltetésszerű vagy
helytelen használatból származó károkért.
Jelmagyarázat
A következő szimbólumokat használjuk ebben a használati
útmutatóban, a terméken vagy a csomagoláson.

Ez a jel az összeszereléssel, használattal
kapcsolatos hasznos kiegészítő tudnivalókat jelzi.

Általános tudnivalók
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Megfelelőségi nyilatkozat (lásd „Megfelelőségi
nyilatkozat” c. fejezet): Az itt látható jellel ellátott
termékek teljesítik az Európai Gazdasági Térség
összes vonatkozó közösségi előírását.

Az ezzel a szimbólummal jelölt elektrom os
készülékek a III. védelmi osztályba tartoznak.

Biztonság
Az alábbi jelzőszavakat használjuk ebben a használati
útmutatóban.

Jelmagyarázat
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 FIGYELMEZTETÉS!

Ez a figyelmeztető szimbólum/szó olyan közepes kockázati szintű
veszélyt jelez, amely halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet, ha
nem védik ki.

 VIGYÁZAT!

Ez a figyelmeztető szimbólum/szó olyan alacsony kockázati szintű
veszélyt jelez, amely csekély vagy közepes mértékű sérüléshez
vezethet, ha nem védik ki.

Biztonság
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 ÉRTESÍTÉS!

Ez a szó az esetleges anyagi károkra figyelmeztet.

Biztonsági utasítások

 FIGYELMEZTETÉS!

Áramütés veszélye!
A hibás villamos bekötés vagy a túl magas
feszültség áramütéshez vezethet.

Biztonság
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- Csak akkor csatlakoztassa a csatlakozókábelt,
ha a feszültségforrás feszültsége megfelel a
típustáblán feltüntetett adatnak.

- A terméket csak biztonsági extra-alacsony
feszültséggel szabad táplálni (a terméken
található III. osztályú jelölés szerint).

 FIGYELMEZTETÉS!

Veszélyes a gyermekekre és a korlátozott
fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű

Biztonság
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személyekre (például az idősebb emberekre,
és azokra, akik nincsenek fizikai vagy szellemi
képességeik teljes birtokában) vagy azon
személyekre, akik nem rendelkeznek
megfelelő tapasztalattal és tudással (például a
nagyobb gyerekekre).

- A termék 8 év feletti gyermekek, korlátozott
fizikai, érzékszervi vagy mentális
képességekkel rendelkező személyek és
megfelelő tudással vagy gyakorlattal nem
rendelkező személyek csak megfelelő

Biztonság
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felügyelet mellett, és csak akkor kezelhetik, ha
betanítják őket annak biztonságos
használatára, és képesek megérteni a termék
használatával kapcsolatos veszélyeket.

- A 8 évnél fiatalabb gyermekeket tartsa távol a
terméktől és a csatlakozó vezetéktől.

- Üzemelés közben ne hagyja felügyelet nélkül
a terméket.

- A gyermekek nem játszhatnak a termékkel.

Biztonság
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- Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a
csomagolófóliával. Játék közben
belegabalyodhatnak és megfulladhatnak.

- A tisztítást és a felhasználó általi karbantartást
felügyelet nélkül hagyott gyermekek nem
végezhetik.

Biztonság
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 VIGYÁZAT!

Egészségügyi veszély!
A tartályban lévő víz nem ivóvíz. A víz fogyasztása
egészségkárosodást okozhat.

- Ne igya meg a vizet a termékből.

Biztonság
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 ÉRTESÍTÉS!

Tárgyi sérülés veszélye!
A termék nem szakszerű kezelése a készülék
károsodásához vezethet.

- A terméket használja jól hozzáférhető,
vízszintes, száraz, hőálló és kellően stabil
munkafelületen. Ne állítsa a terméket a
munkafelület szélére vagy peremére.

Biztonság
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- Ne állítsa a terméket közvetlenül a falhoz,
faliszekrény alá vagy hasonló helyre, ahol a hő
megrekedhet. A távozó gőz kárt tehet a
bútorokban.

- Soha ne tegye a terméket forró felületre
(főzőlap, stb.) vagy annak közelébe, és soha
ne tegye ki az eszközt magas hőmérsékletnek
(fűtés, stb.) vagy időjárásnak (eső, stb.).

- A terméket és a tápkábelt tartsa távol nyílt
lángtól és forró felületektől.

Biztonság
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- Tisztításhoz soha ne mártsa bele a készüléket
vízbe és ne használjon gőztisztítót. Különben
a készülék károsodhat.

- A terméket semmi esetre se tegye a
mosogatógépbe, Ellenkező esetben a
készülék tönkremegy.

- Ne használja a terméket, ha annak bármely
része repedt vagy deformálódott. Csak
megfelelő eredeti alkatrészekkel cserélje ki a
károsodott alkatrészeket.

Biztonság
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- Ne végezzen saját maga semmilyen javítást
vagy módosítást a terméken. A javításokat
csak képzett személyzet végezze el.

- Soha ne tegye ki a terméket az időjárás
hatásainak, közvetlen napsugárzásnak vagy
forró levegő áramlásának.

- A terméket csak 0 °C és 40 °C közötti
környezeti hőmérsékleten használja.

- Ha a helyiség hőmérséklete 0 °C alatt van,
ürítse ki a víztartályt, mivel a fagyott víz
károsíthatja a terméket.

Biztonság
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- Amennyiben a víztartályba belefagyna a víz,
várjon, amíg az kiolvad.

- Soha ne engedjen vizet a párakimenetbe
vagy a készülék más részeibe. A készülék
nedves részeit csak száraz törlőronggyal
törölje le.

- Soha ne töltsön 40 °C feletti hőmérsékletű
vizet a víztartályba az elszíneződés vagy az
eldeformálódás elkerülése érdekében.

- Csak a víztartályba töltsön vizet, és soha ne a
termék más részeibe.

Biztonság
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- Ne tegyen fémeket, vegyi anyagokat vagy
tisztítószereket a víztartályba, különben nem
működik megfelelően a párolgás.

- Soha ne távolítsa el a párakimenetből jövő
maradék vizet akkor, ha a készülék be van
kapcsolva.

- Ha sok víz található a víztartályban, ne
mozgassa túlzottan a terméket, különben a víz
kiömölhet és a termék más részeibe folyhat.

- Ne használjon desztillált vizet a víztartályban,
mert ez a szintmérő szonda működésének

Biztonság
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leállását okozhatja. Használjon ásványvizet
vagy tiszta csapvizet.

- Ne adjon alkoholt, aromaterápiás olajokat,
esszenciaolajokat, illóolajokat vagy más
folyadékokat a víztartályba, mivel ez
befolyásolhatja a termék szabályos
működését.

- Semmilyen körülmények között ne helyezzen
semmilyen tárgyat a ködkivezetés területére.

- A porlasztás megkezdése előtt töltse fel a
víztartályt vízzel. Győződjön meg róla, hogy a

Biztonság
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merítőcső teljesen be van merítve, hogy a
porlasztólemez ne melegedjen fel szárazon.

Első használatba vétel
A termék és a szállítási terjedelem ellenőrzése

 FIGYELMEZTETÉS!

Fulladásveszély!
A gyermekek játék közben a csomagolófóliába
belegabalyodhatnak és megfulladhatnak.

Biztonság
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- Biztosítsa, hogy gyermekek ne játszhassanak
a csomagolófóliával.

 ÉRTESÍTÉS!

Sérülésveszély!
Amennyiben nem kellő odafigyeléssel, egy éles
késsel vagy más szúrós tárggyal nyitja fel a
csomagolást, sérülhet a termék felülete.

- Óvatosan nyissa ki a terméket.
1. Vegye ki a terméket a csomagolásból.

Első használatba vétel
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2. Ellenőrizze, hogy a szállítás terjedelme teljes-e (lásd a
„Szállítás terjedelme – a készülék részei” c. fejezetben).

3. Ellenőrizze, hogy a termék és alkatrészei sérülésmentesek-e.
A sérült terméket ne helyezze üzembe, hanem keresse fel a
vásárlás helyszínét, vagy forduljon vele a garanciakártyán
megadott címen feltüntetett gyártóhoz.

A termék alapvető tisztítása
1. Távolítsa el a csomagolóanyagokat és az összes védőfóliát,

amennyiben van.
2. Tisztítsa meg a szállítás terjedelmének minden részét a

„Tisztítás” c. fejezetben leírtak szerint.
A termék most tiszta és használatra kész.

Első használatba vétel
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Üzemelés

 FIGYELMEZTETÉS!

Áramütés veszélye und égésveszély!
A rendellenes hangok és szagok arra utalhatnak,
hogy a készülék megsérült.

- Amennyiben a termék feltűnő zajokat bocsát
ki, azonnal húzza ki az áramellátásból.

- Amennyiben a termék kellemetlen szagokat
bocsát ki, tisztítsa meg a terméket a „Tisztítás”

Üzemelés
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c. fejezetben leírtak szerint. Amennyiben a
termék a sikeres tisztítás után még mindig
kellemetlen szagokat bocsát ki, helyezze
üzemen kívül a terméket.

 ÉRTESÍTÉS!

Tárgyi sérülés veszélye!
Ha a készüléket üres víztartállyal használja, az a
termék károsodásához vezethet.

Üzemelés
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- Soha ne használja a készüléket úgy, hogy a
víztartályban nincs víz.

Vegye figyelembe, hogy a magas páratartalom
elősegítheti a biológiai organizmusok növekedését a
környezetben.

Ügyeljen arra, hogy a párásító körüli terület ne
legyen nedves vagy nedves. Ha nedvesség
keletkezik, csökkentse a párásító teljesítményét. Ha a
párásító kimeneti hangereje nem csökkenthető,
használja a párásítót időszakosan. Ne hagyja, hogy
nedvszívó anyagok, például szőnyegek, függönyök,
drapériák vagy terítők nedvesek legyenek.

Üzemelés
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Az üzemeltetés előkészítése
A termék használata előtt elő kell készíteni az üzemeltetést.

1. Húzza le a felső részt 6  enyhe forgató mozgás segítségével
felfelé a víztartályról 4 .

2. Vegye ki a tartozékot a víztartályból.
3. Válasszon egy stabil és sima felállítási helyet.

Megjegyzés: figyeljen oda, hogy megfelelő távolságra legyen
az érzékeny készülékektől, bútoroktól és felületektől. Állítsa a
terméket egy stabil helyre.

A termék elő van készítve a vízzel való megtöltésére.

Üzemelés
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A víz be- és utántöltése
A termék 400 ml űrtartalmú víztartállyal rendelkezik. A külső
oldalon egy jelölés (MAX LINE) mutatja a maximális töltési szintet.

Megjegyzés: rendszeresen cserélje ki a víztartályban 4  a
vizet, hogy a terméket tisztán tartsa.

1. Töltsön vizet (legfeljebb 400 ml-t) a víztartályba.
Megjegyzés: ügyeljen arra, hogy ne lépje át a jelzést.

2. A felső részt 6  úgy helyezze rá a víztartályra, hogy a
csatlakozóaljzat a víztartály hornyában 5  legyen.

3. Ellenőrizze, hogy nem nedves-e vagy vízcseppes-e a termék
oldala. Ha szükséges, törölje a terméket szárazra.

A termék megtöltése befejeződött.

Üzemelés
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A párologtatás elindítása és leállítása / A világítás
szabályozása
A termék automata időzítő funkcióval rendelkezik, amely a
párologtatást 5 óra elteltével kikapcsolja. A termék automatikusan
kikapcsolódik, ha a víz kifogy belőle.

1. Töltsön vizet a víztartályba (lásd „A víz be- és utántöltése” c.
fejezetet).
Az első üzembe helyezéskor, ill. ha hosszabb ideig nem
használta a készüléket, várjon kb. egy percet, hogy a már
előre behelyezett vattapálcika teljesen felszívja a vizet.

2. Dugja be az USB csatlakozóvezetéket 2  a csatlakozóaljzatba
7 .

Üzemelés
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3. Csatlakoztassa az USB csatlakozóvezetéket 2  a hálózati
készülék vagy számítógép USB csatlakozójához.

1. Érintse meg a be-/kikapcsoló gombot 12  az alábbiak szerint:
• Egyszeri megnyomás – BE, RGB színek 8  futnak +

párologtatás elkezdődik
• Kétszeri megnyomás – Az adott pillanatban éppen

világító szín rögzítésre kerül – párologtatás megy tovább
• Háromszori megnyomás – fény ki – párologtatás megy

tovább
• Négyszeri megnyomás – párologtatás ki

4. Húzza ki az USB csatlakozóvezetéket a hálózati készülék vagy
számítógép USB csatlakozójából.

Üzemelés
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5. Törölje le a vízmaradványokat egy puha, száraz kendővel.

Tisztítás

 ÉRTESÍTÉS!

Rövidzárlat veszélye!
A házba behatoló víz rövidzárlatot okozhat.

- Soha ne merítse vízbe a készüléket.
- Soha ne hagyja, hogy víz hatoljon be a házba

vagy a készülék más részeibe.

Üzemelés
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 ÉRTESÍTÉS!

Tárgyi sérülés veszélye!
A termék szakszerűtlen kezelése a termék
károsodásához vezethet.

- Ne használjon agresszív tisztítószereket, fém-
vagy nejlonsörtés keféket, továbbá éles,
illetve fém tisztítóeszközöket sem – például
kést, kemény spatulát és hasonlókat. Ez a
felület károsodásához vezethet.

Tisztítás
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- Soha ne tegye a terméket mosogatógépbe.
Ezzel tönkretenné.

A víztartályt 4  3–5 naponta vagy 5–6 használat után ki kell
tisztítani.

A víztartály és a termék tisztítása
1. Tisztítás előtt húzza ki az USB csatlakozóvezetéket 2  a

hálózati készülék vagy a számítógép USB csatlakozójából és a
csatlakozóaljzatból 7 .

2. Ürítse ki a maradék vizet.
3. A makacs szennyeződéseket nedves ronggyal és kímélő

mosogatószerrel távolítsa el.
4. Törölje a víztartályt 4  szárazra.

Tisztítás
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5. Cserélje ki vattapálcikát a bemerülőcsőben 10  (lásd a
Vattapálcika cseréje c. részt).

6. Kívülről enyhén nedves ronggyal törölje le a termék.
7. A termék újbóli összerakása és üzembe helyezése előtt

minden alkatrészt teljesen szárítson meg.

A vattapálcika cseréje
A vattapálcika cseréjének időpontja függ a helyi
vízminőségtől. Normál esetben ez 3-4 havonta
szükséges.
Amennyiben a helyi vízminőség nem jó (pl. sok
homokot vagy üledéket tartalmaz), a pálcikát kb. 2
havonta kell kicserélni.
Cserélje ki a vattapálcikát, mielőtt besárgul.

Tisztítás
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1. Húzza le a bemerülőcsövet 10  a felső részről 6 .

Tisztítás
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2. Vegye ki a rugót 13  és a vattapálcikát.
3. Helyezzen a bemerülőcsőbe egy vattapálcikát 3 , amit a

csomagban kapott.
4. A képen ábrázolt módon helyezze be a rugót, majd ezt

követően a vattapálcát a bemerülőcsőbe.
5. Dugja rá a bemerülőcsövet a felső részre.

A vattapálcika cseréje megtörtént.

A forgalmazó ügyfélszolgálatán további pót
vattapálcikákat tud rendelni, ill. vásárolni.

• Kérjük, használja a mellékelt megrendelő
szelvényt.

Tisztítás
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Ha nincs megrendelő szelvénye, kérjük,
forduljon az importőrhöz (lásd a
garanciajegyen).

• Csak eredeti vattapálcikát használjon.

Tárolás

 ÉRTESÍTÉS!

Tárgyi sérülés veszélye!
A termék nem megfelelő tárolása kárt okozhat.

- A tárolás során ne állítson vagy fektessen
egyéb tárgyakat a termékre.

Tisztítás
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- Helyezze a terméket úgy, hogy vízbe ne
eshessen.

- Tárolja a terméket tiszta, száraz, fagymentes
helyen, gyermekektől elzárva.

- Tisztítsa meg alaposan a terméket (lásd a „Tisztítás” fejezetet).
- Tekerje fel az USB-csatlakozókábelt anélkül, hogy csomózza

vagy meggörbítené.
- Az eszköz alkatrészeit és tartozékait mindig a termékkel

együtt tárolja.
- A terméket és tartozékait +5 °C és +20 °C közötti

hőmérsékleten tárolja.

Tárolás
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Hibaelhárítás
Üzemzavar Lehetséges ok Elhárítás
A termék nem
kapcsolódik be.

Elfogyott a víz a
víztartályból 4 .

Töltse fel a víztartályt 4
vízzel (lásd a Víz be- és
utántöltése c. fejezetet).

Az USB
csatlakozóvezeték 2
nincs jól bedugva.

Csatlakoztassa az USB
csatlakozóvezetéket 2  a
hálózati készülék vagy
számítógép USB
csatlakozójához.

Hibaelhárítás
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Üzemzavar Lehetséges ok Elhárítás
Szokatlan pára jön ki
vagy nincs pára.

Túl sok vagy túl kevés a
víz a víztartályban 4 .

Állítsa be a víz mennyiségét.

A porlasztólemez 11
szennyezett.

Tisztítsa meg a
porlasztólemezt 11  (lásd a
Tisztítás c. fejezetet).

A felső rész 6  nem
illeszkedik rendesen a
víztartályra 4 .

Helyezze rá a felső részt 6
rendesen a víztartályra 4 .

Hibaelhárítás
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Üzemzavar Lehetséges ok Elhárítás
A víz nem folyik ki a
termékből.

A felső rész 6  nem
illeszkedik rendesen a
víztartályra 4 .

Helyezze rá a felső részt 6
rendesen a víztartályra 4 .

Nagyon alacsonyak a
hőmérsékletek vagy
magas a páratartalom.

Húzza ki a terméket az
áramellátásból, és helyezze
egy megfelelő helyre. Hideg
vagy magas légnedvesség
esetén a víz lecsapódik.

Műszaki adatok
Modell: 1050-2021

Cikkszám: 810525

Teljesítmény: 2 W

Hibaelhárítás
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Bemeneti feszültség: 5 V 

Üzemi áram: 400 mA

Védelmi osztály: III

Fényforrás: LED (nem cserélhető)

Méret (Ma × Átm): 151 × 81 mm

Súly: kb. 241 g USB kábellel együtt

A víztartály töltőtérfogata: 400 ml

Páraáteresztő-képesség: 35±15 ml/h

Csatlakozóvezeték: USB-A mikro USB dugón, fehér, 0,8 m

Anyag: ABS, PP, szilikon

Ez a termék E energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.

Műszaki adatok
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Megfelelőségi nyilatkozat
Az EU megfelelőségi nyilatkozatot szükség esetén
kérje az útmutató végén feltüntetett címen.

Leselejtezés
A csomagolás leselejtezése

A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba.
A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag
szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

Megfelelőségi nyilatkozat
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A leselejtezett készülék ártalmatlanítása
Az Európai Unión belül alkalmazandó, illetve azokban az
országokban, amelyekben szelektív hulladékgyűjtést
alkalmaznak.

A leselejtezett készülékeket nem szabad a
háztartási hulladékba rakni!
Amennyiben a terméket már nem használja, a
felhasználó jogi kötelessége a leselejtezett
készüléket a háztartási hulladéktól elkülönítve,
pl. egy közösségi/városi gyűjtőközpontban leadni.

Így biztosíthatja a leselejtezett készülékek szakszerű hasznosítását
és elkerülheti a negatív környezeti kihatásukat. Az elektromos
készülékek ezért a fönti szimbólummal vannak ellátva.

Leselejtezés
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