Használati
útmutató

IRATMEGSEMMISÍTŐ

QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni
Függetlenül attól, hogy termékinformációkra, cserealkatrészekre vagy tartozékokra van szüksége, vagy a gyártói garanciát vagy a szervizhelyszínek
listáját szeretné megtekinteni vagy csak egy videó útmutatót nézne meg –
QR kódunkkal mindezt könnyen megteheti.
Mi az a QR kód?
A QR (Quick Response – Gyors) kódok olyan grafikus kódok, amelyek egy
okostelefon kamerával beolvashatók és amelyek pl. egy internet oldalra
irányítják vagy elérhetőség adatokat tartalmaznak.
Előnyei: Nem kell begépelni az internet oldal URL webcímét vagy az
elérhetőség adatokat!
Hogyan működik?
A QR kódok használatához olyan okostelefon szükséges, amely
rendelkezik QR kód olvasóval és internetkapcsolattal is.*
A QR kód olvasót rendszerint ingyen letöltheti okostelefonja
alkalmazásboltjából.
Próbálja ki most
Olvassa be okostelefonjával a következő QR kódot és tudjon
meg többet a megvásárolt Aldi termékről.*
A Aldi-szerviz oldala
Minden itt megadott információ elérhető a Aldi-szerviz
oldaláról is; amelyet a következő weboldalról érhet el:
www.aldi-service.hu.

* A QR kód olvasó használata során az internetkapcsolatért a
szolgáltatójával fennálló szerződés szerint fizetnie kell.
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A csomag tartalma / a készülék részei
1

Tolókapcsoló („REV” / „OFF” / „AUTO”)

2

Üzemjelző LED-lámpa

3

Hálózati kábel / hálózati csatlakozó

4

Kihúzható tartósín

5

Papírbehúzó nyílás

6

Papírérzékelő

HU
Általános tudnivalók

Iratmegsemmisítő

Általános tudnivalók
Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót
A használati útmutató az iratmegsemmisítőhöz tartozik. Fontos tudnivalókat tartalmaz az üzembe helyezésről és a kezelésről.
Az iratmegsemmisítő használata előtt alaposan olvassa el a használati
útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. A használati
útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy az iratmegsemmisítő
károsodásához vezethet.
A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályok alapján
készült. Vegye figyelembe az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is.
Őrizze meg a használati útmutatót. Ha továbbadja valaki másnak az
iratmegsemmisítőt, feltétlenül mellékelje hozzá a használati útmutatót is.

Jelmagyarázat
A használati útmutatóban, az iratmegsemmisítőn és a csomagoláson a következő
jelöléseket használtuk.
A jelzőszimbólum / -szó közepes kockázatú veszélyt
FIGYELMEZTETÉS! jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.

ÉRTESÍTÉS!

Ez a jelzőszó a lehetséges anyagi károkra
figyelmeztet.

Ez a jel az összeszereléssel, használattal kapcsolatosan nyújt hasznos
kiegészítő tudnivalókat.
Megfelelőségi nyilatkozat (lásd „Megfelelőségi nyilatkozat” c. fejezet): Az
itt látható jellel ellátott termékek teljesítik az Európai Gazdasági Térség
valamennyi vonatkozó közösségi előírását.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
HU 00 800 79 333 900
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A (GS) biztonsági tanúsítás jelölés azt jelzi, hogy a termék megfelel a német termékbiztonsági (ProdSG) jogszabályok követelményeinek. A GS jel azt jelenti, hogy rendeltetésszerű és
megelőzhető hibás használat mellett a termék nem veszélyezteti
személyek biztonságát és egészségét. A jel a TÜV Rheinland által
kiállított, szabadon használható biztonsági jel.
Általános figyelmeztető jelzések

Ne nyúljon a kezével a papírbehúzó nyílásba!

Ne engedje, hogy a gyerekek az iratmegsemmisítővel játsszanak.
Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják!
Tartsa távol a papírbehúzó nyílástól a hosszú, kiengedett hajat!

Tartsa távol a papírbehúzó nyílástól a lelógó ruhadarabokat, például nyakkendőt, sálat!
Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön semmilyen lelógó kiegészítő (pl.
nyaklánc) a papírbehúzó nyílás közelébe.
Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön gemkapocs, tűzőkapocs vagy ahhoz hasonló tárgy az iratmegsemmisítő papírbehúzó nyílásába.
Ne használjon az iratmegsemmisítő közelében spray-t vagy
aeroszolt!
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Egyszerre legfeljebb 6 papírlapot (80 g / m2) csúsztasson a papírbehúzó nyílásba.

Olvassa el a használati útmutatót.

Az iratmegsemmisítő a II. védettségi osztályba tartozik.
Az iratmegsemmisítő védőszigeteléssel van ellátva, így nem rendelkezik olyan hozzáférhető fém részekkel, melyek meghibásodás esetén vezetik a feszültséget.
Az iratmegsemmisítőt csak beltéren használja.

Biztonság
Rendeltetésszerű használat
Az iratmegsemmisítőt kizárólag papír aprításához tervezték. Kizárólag
magánhasználatra szolgál, iparűzési célra nem alkalmas.
Az iratmegsemmisítőt csak a használati útmutatónak megfelelően használja. Bármely
más használat rendeltetésellenesnek minősül, anyagi kárt és / vagy személyi sérülést
okozhat. Az iratmegsemmisítő nem gyermekjáték.
A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért
nem vállal felelősséget.

Biztonsági utasítások
FIGYELMEZTETÉS!
Áramütés veszélye!
Rövidzárlat veszélye!
A hibás elektromos csatlakoztatás, illetve a túl magas hálózati
feszültség áramütést vagy rövidzárlatot okozhat.
−− Az iratmegsemmisítőt csak beltéri, előírásszerűen telepített,
220–240 V-os, földelt hálózati aljzathoz csatlakoztassa.
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
HU 00 800 79 333 900

9
www.monolith-support.com

HU
Biztonság

Iratmegsemmisítő

−− Az iratmegsemmisítőt csak jól hozzáférhető hálózati aljzathoz
csatlakoztassa, hogy gond esetén gyorsan le tudja választani
azt az elektromos hálózatról.
−− Ne használja az iratmegsemmisítőt, ha sérülést lát rajta, vagy
ha a hálózati kábel, illetve a hálózati csatlakozó meghibásodott.
−− Ha az iratmegsemmisítő hálózati kábele megsérült, ki kell
cseréltetni a gyártóval, az ügyfélszolgálattal vagy egy hasonló
képzettségű szakemberrel.
−− Ne nyissa fel a készülék házát, hanem bízza szakemberre a
javítást. Forduljon szakműhelyhez. Nem érvényesíthető garanciális és jótállási igény önhatalmúan végzett javítás, átalakítás,
szakszerűtlen csatlakoztatás vagy hibás kezelés esetén.
−− A javításhoz csak olyan alkatrészeket szabad használni, amelyek megfelelnek az eredeti készülékadatoknak. Az iratmegsemmisítőben olyan elektromos és mechanikus részegységek
találhatóak, amelyek nélkülözhetetlenek a veszélyforrások
elleni védelemhez.
−− Az iratmegsemmisítőt nem szabad külső időkapcsoló órával
vagy külön távirányító rendszerrel üzemeltetni.
−− Győződjön meg róla, hogy sem az iratmegsemmisítőt, sem a
hálózati kábelt és a csatlakozót nem éri víz vagy más folyadék.
−− Soha ne merítse az iratmegsemmisítőt vízbe vagy más folyadékba.
−− Működés közben ne végezzen más tevékenységet az iratmegsemmisítőn (pl. tisztítás).
−− Kizárólag védőérintkezős elosztót vagy hosszabbító kábelt
használjon. Csak jól hozzáférhető hálózati aljzatot használjon,
hogy szükség esetén gyorsan le tudja választani a hálózatról
az iratmegsemmisítőt.
−− Ne érjen nedves kézzel a hálózati csatlakozóhoz.
−− A hálózati csatlakozót soha ne a hálózati kábelnél, hanem a
dugónál fogva húzza ki az aljzatból.
−− A készüléket soha ne szállítsa a hálózati kábelnél fogva.
10
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−− Az iratmegsemmisítőt, a hálózati csatlakozót és a hálózati kábelt tartsa távol a nyílt lángtól és a forró felületektől.
−− Úgy vezesse a hálózati kábelt, hogy senki ne essen el benne.
−− Ne törje meg és ne vezesse át éles peremeken a hálózati kábelt.
−− Az iratmegsemmisítőt csak beltéren használja. Ne használja
nedves helyen vagy esőben.
−− Soha ne tegye olyan helyre az iratmegsemmisítőt, ahonnan
kádba vagy mosdókagylóba eshet.
−− Soha ne nyúljon az elektromos készülék után, ha az vízbe
esett. Ilyen esetben azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót.
−− Akadályozza meg, hogy a gyerekek bármit is az iratmegsemmisítőbe dugjanak.
−− Ha nem felügyeli, nem használja az iratmegsemmisítőt, azt
tisztítani szeretné, vagy ha üzemzavar lép fel, mindig kapcsolja
ki, és húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaszoló aljzatból.
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülésveszély!
Az iratmegsemmisítő belsejében vágóhenger található.
Ha valami belekerül a vágóhengerbe, az komoly sérülésekhez vezethet.
−− Mindig tartsa távol a papírbehúzó nyílástól a lelógó ruhadarabokat, hajat, kiegészítőket stb.!
FIGYELMEZTETÉS!
Veszélyes a gyermekekre és a korlátozott fizikai, érzékszervi
vagy mentális képességű 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).
−− Az iratmegsemmisítőt 8 év feletti gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek,
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
HU 00 800 79 333 900
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továbbá olyanok, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással, csak felügyelet mellett használhatják, illetve
ha a használatból eredő esetleges veszélyeket megértették.
Gyermekek nem játszhatnak az iratmegsemmisítővel. Tisztítást
és felhasználói karbantartást gyermek felügyelet nélkül nem
végezhet.
−− 8 évesnél fiatalabb gyermeket ne engedjen az iratmegsemmisítő és a csatlakozóvezeték közelébe.
−− Üzem közben ne hagyja felügyelet nélkül az iratmegsemmisítőt. Ne végezzen más tevékenységet a használat során!
−− Ne engedje, hogy a gyermekek a csomagolófóliával játsszanak. Játék közben belegabalyodhatnak és megfulladhatnak.
−− Az iratmegsemmisítőt tartsa a háziállatok elől elzárva!
−− A többi használó figyelmét is hívja fel a veszélyekre!
ÉRTESÍTÉS!
Meghibásodás veszélye!
A szakszerűtlen használat kárt tehet az iratmegsemmisítőben.
−− Soha ne helyezze az iratmegsemmisítőt forró felületre vagy
annak közelébe (pl. tűzhelylap, fűtőtest stb.).
−− A szemetest, amelyre felhelyezi az iratmegsemmisítőt, sík,
száraz és kellően stabil felületre állítsa. Ügyeljen rá, hogy a
szemetes ne dőljön el és ne boruljon fel.
−− Ne érintse a hálózati kábelt a forró részekhez.
−− Soha ne tegye ki az iratmegsemmisítőt közvetlen napfény, magas hőmérséklet vagy időjárási viszontagság hatásának.
−− Soha ne töltsön folyadékot az iratmegsemmisítőbe.
−− Ne üljön rá az iratmegsemmisítőre, és ne tegyen rá semmilyen
tárgyat.
−− Ha az iratmegsemmisítő műanyag részein repedés, sérülés
vagy deformáció nyomai láthatóak, ne használja tovább a terméket. A termék sérült alkatrészeit kizárólag eredeti, az adott
termékhez való alkatrészekkel pótolja.
12
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Első használatba vétel
Az iratmegsemmisítő és a csomag tartalmának
ellenőrzése
ÉRTESÍTÉS!
Meghibásodás veszélye!
Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy egyéb hegyes
tárggyal nyitja ki, azzal kárt tehet az iratmegsemmisítőben.
−− Ezért a csomagolás kinyitásakor nagyon óvatosan járjon el.
1. Az iratmegsemmisítőt a csomagolásból kivéve ellenőrizze, hogy nem látható-e
rajta vagy bármely alkatrészén sérülés. Ha sérülést lát az iratmegsemmisítőn, ne
használja. Forduljon a gyártóhoz a jótállási tájékoztatón megadott szervizcímen.
2. Ellenőrizze, hogy a csomag hiánytalan-e (lásd A ábra).

Az iratmegsemmisítő használata
ÉRTESÍTÉS!
Meghibásodás veszélye!
Az iratmegsemmisítő szakszerűtlen használata kárt okozhat a motorban vagy a belső görgőkben.
−− A motort nem szabad túlterhelni, ezért a papírbehúzó nyílásba
ne tegyen egyszerre 6 papírlapnál (80 g / m2) többet.
−− Ne aprítson a készülékkel DIN A4 formátumnál nagyobb papírt
vagy leporellót.
−− Húzza ki a hálózati csatlakozót, ha a motor kikapcsol a túlterhelés miatt. Győződjön meg róla, hogy a tolókapcsoló az „OFF”
pozícióban áll. Hagyja, hogy a motor kb. 30 perc alatt szobahőmérsékletűre hűljön, mielőtt visszadugja a hálózati csatlakozót
a konnektorba. Azután folytathatja a használatát.
−− Távolítsa el a tűző-, gemkapcsokat és hasonló tárgyakat, mielőtt belekezd az aprítási műveletbe.
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
HU 00 800 79 333 900
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Rövid ideig tartó üzemeltetés:
• Az iratmegsemmisítőt kizárólag rövid idejű használatra tervezték,
folyamatos üzemeltetésre nem alkalmas. Az iratmegsemmisítő
túlmelegedésének elkerülése érdekében tartsa be a legfeljebb 1
perces üzemidőt követő 30 perces pihentetési időt.
• Az iratmegsemmisítő motorja túlmelegedés esetén automatikusan kikapcsol.
Lehetőleg kerek, 27,5 cm és 37,5 cm közötti átmérővel rendelkező szemetest használjon.
1. Szükség esetén húzza ki a tartósínt 4 és helyezze az iratmegsemmisítőt a
szemetesre.
2. Győződjön meg róla, hogy az iratmegsemmisítő stabilan illeszkedik a szemetesre
(lásd B ábra).
3. Dugja az iratmegsemmisítő hálózati csatlakozóját 3 a konnektorba.

Az „AUTO” beállítás használata
Az „AUTO” beállítással papírt apríthat.
1. Állítsa a tolókapcsolót 1 az „AUTO” állásba.
Ekkor az üzemjelző LED-lámpa 2 zölden világítani kezd, az iratmegsemmisítő
pedig üzemkész.
2. Vezesse át a papírt a papírbehúzó nyíláson 5 , hogy az a vágószerkezethez kerüljön. Ügyeljen rá, hogy a papírt egyenesen és középre igazítva helyezze a nyílásba
(lásd B ábra).
Ha a tolókapcsoló az „AUTO” állásban van, az iratmegsemmisítő automatikusan
leáll, amint ledarálta a papírt.
3. Állítsa a tolókapcsolót az „OFF” állásba, ha már nincs szüksége az iratmegsemmisítőre. Az üzemjelző LED-lámpa kialszik.
4. Húzza ki a hálózati csatlakozót 3 a konnektorból, és ürítse ki a szemetest.
A papírbehúzó nyílás 5 közepén egy papírérzékelő 6 van, amely
felismeri a behelyezett papírt és aktiválja a vágószerkezetet az iratmegsemmisítőben. Ezért csak kisebb méretű papírokat helyezzen a
papírbehúzó nyílás közepéhez.
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A „REV” beállítás használata
A „REV” beállítással elindíthatja a vágószerkezetet hátramenetben.
1. Állítsa a tolókapcsolót 1 a „REV” állásba.
A vágószerkezet ekkor hátramenetben jár és visszatolja az iratmegsemmisítőből a
behelyezett papírt.
2. Vegye ki a papírt az iratmegsemmisítőből, hogy folytathassa az aprítási folyamatot
(lásd a „Hibaelhárítási táblázat” papírelakadásról szóló pontját).

Tisztítás
ÉRTESÍTÉS!
Rövidzárlat veszélye!
A burkolat alá beszivárgó víz rövidzárlatot okozhat.
−− Az iratmegsemmisítő / szemetes tisztítása előtt mindig húzza ki
a hálózati csatlakozót.
−− Soha ne merítse vízbe az iratmegsemmisítőt.
−− Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülékházba.
ÉRTESÍTÉS!
Hibás kezelés okozta veszély!
Az iratmegsemmisítő szakszerűtlen kezelésével kárt okozhat.
−− Ne használjon agresszív tisztítószereket, fém vagy műanyag
sörtéjű kefét, valamint éles, fém tisztítóeszközt, például kést,
kemény kaparót vagy más hasonló tárgyakat. Ezek károsíthatják a felületet.
−− Az iratmegsemmisítőt puha, enyhén nedves kendővel tisztítsa meg.
Az iratmegsemmisítő nem igényel karbantartást, ezért nem
szükséges pl. olajjal kenni a vágószerkezetét.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
HU 00 800 79 333 900
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Tárolás
ÉRTESÍTÉS!
Veszély a nem megfelelő tárolás miatt!
Az iratmegsemmisítő szakszerűtlen tárolása károkat okozhat.
−− Soha ne tárolja az iratmegsemmisítőt hőforrás mellett.
−− Ne engedje megtörni vagy becsípődni a hálózati kábelt.
−− Az iratmegsemmisítőt csak száraz állapotban tárolja.
−− Az iratmegsemmisítőt mindig tiszta, száraz, közvetlen napfénytől védett, gyermekek elől elzárt helyen tárolja. Használja hozzá az eredeti csomagolást.

Hibaelhárítási táblázat
Hiba

Ok

Elhárítás

Elakadt a papír az
A vágószerkezet
−− Állítsa a tolókapcsolót 1 a „REV”
iratmegsemmisítőben. nem bír el a túl sok
állásba.
papírral.
A vágószerkezet hátramenetben
jár és visszatolja a papírbehúzó
nyíláson 5 keresztül a papírt.
−− Csökkentse a papír mennyiségét és kapcsoljon újra az „AUTO”
állásba.
−− Húzza ki a hálózati csatlakozót 3
a konnektorból, majd manuálisan
távolítsa el a maradék papírt.
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Műszaki adatok

Iratmegsemmisítő

Hiba

Ok

Elhárítás

Nem áll le magától az
iratmegsemmisítő.

Még maradt
némi papír a
papírérzékelő 6
alatt.

Ne állítsa a tolókapcsolót 1 a „REV”
opcióról az „AUTO” állásba, mivel
úgy az iratmegsemmisítő nem tud
kikapcsolni.
−− Helyezzen még egy papírlapot a
papírbehúzó nyílásba 5 , hogy
eltávolítsa a maradék papírt.
−− Húzza ki a hálózati csatlakozót 3
a konnektorból, és fordítsa meg az
iratmegsemmisítőt.
−− Húzza ki a hálózati csatlakozót a
konnektorból. Óvatosan távolítsa
el a maradék papírt a papírbehúzó
nyílásból egy csipesz vagy ahhoz
hasonló eszköz segítségével.
Ügyeljen rá, hogy ne tegyen kárt a
vágószerkezetben.

Műszaki adatok
A fogyasztási cikk típusa:
Cikkszám:
A készülék színe:
Hálózati feszültség:
Teljesítményfelvétel:
Védelmi osztály:
Súly:
Méretek (SZ × MÉ × MA):
Szemetes:
Munkaszélesség:
Vágástípus:
Vágási sebesség:
Lapszám (max.):
Csíkszélesség:
Névleges üzemidő:
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
HU 00 800 79 333 900

MA 501-I
93489
fehér fénylő / fekete fénylő
AC 220–240 V / 50 Hz
190 watt; 1,0 A
II
kb. 0,9 kg
302 mm × 113 mm × 72 mm
27,5–37,5 cm
220 mm (DIN A4)
csíkokra vágás
2,2 m percenként
6 (à 80 g / m²)
6 mm
1 perc
17
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Megfelelőségi nyilatkozat

Névleges pihentetési idő:
Zajkibocsátás:
Automata indítási / leállítási funkció:
„REV” hátramenet funkció:

Iratmegsemmisítő

30 perc
kb. 70 dB
van
van

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Megfelelőségi nyilatkozat
Az EU megfelelőségi nyilatkozatot szükség esetén a jótállási tájékoztatón (az útmutató végén) feltüntetett címen igényelheti meg.

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

Használt készülékek leselejtezése
(Az Európai Unión belül alkalmazandó, illetve azokban az országokban, ahol van
szelektív hulladékgyűjtés)
A leselejtezett készülék nem kerülhet a háztartási hulladékok
közé!
Amennyiben az iratmegsemmisítő használhatatlanná válik, a törvény
előírásai szerint minden felhasználó köteles a háztartási hulladéktól elkülöníteni, és leadni a legközelebbi gyűjtőállomáson. Így biztosítható a készülékek szakszerű újrahasznosítása és megelőzhető a
környezet károsítása. Ezért jelöli a fenti jel az elektromos készülékeket.
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JÓTÁLLÁSI ADATLAP
IRATMEGSEMMISÍTŐ
A fogyasztó adatai:
Név:
Cím:

E-mail:
A vásárlás dátuma*:
* Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

A vásárlás helye:
A hiba leírása:

Aláírás:
Kérjük, hogy a jótállási igény nem személyes érvényesítése esetén a kitöltött jelen
jótállási adatlapot és a hibás terméket az
alábbi címre küldje be:
monolith GmbH
Gewerbestraße 11
44866 Bochum
GERMANY
europe@monolith-support.com

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
HU

00 800 79 333 900

www.monolith-support.com

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA: MA 501-I
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JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ
A fogyasztóval szerződést kötő vállalkozás
cégneve és címe:
Aldi Magyarország Élelmiszer Bt.
Mészárosok útja 2.
2051 Biatorbágy, HUNGARY
A fogyasztási cikk azonosítására alkalmas
megnevezése:
Iratmegsemmisítő
Kicserélés esetén ennek időpontja:

A gyártó neve, címe:
monolith GmbH
Maxstraße 16
45127 Essen, GERMANY
A fogyasztási cikk típusa:
MA 501-I
A fogyasztási cikk gyártási száma (ha van):

A javítószolgálat neve, címe és telefonszáma:
monolith GmbH, Gewerbestraße 11, 44866 Bochum, Germany
europe@monolith-support.com, 00 800 79 333 900
A jótállással kapcsolatos általános szabályok
A Magyarország területén vásárolt új tartós fogyasztási cikkek esetén 3 évre vállalunk jótállást.
Az elhasználódó, ill. kopó alkatrészekre (pl. világítótestek, akkumulátorok, gumiabroncsok, stb.)
a jótállási idő rendeltetésszerű használat esetén 1 év. A napi használat során keletkező sérülésekre (pl. karcolások, horpadások, stb.) a jótállás nem vonatkozik.
A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik. A
határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Nem számít bele a jótállás elévülési idejébe a kijavítási
időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket nem tudja rendeltetésszerűen
használni. A fogyasztási cikknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási
igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület
eljárását is kezdeményezheti.
A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti.
A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. 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.

HU

A fogyasztó mindennemű jótállási igényét érvényesítheti a magyarországi Aldi áruházakban,
míg a kijavítás iránti igény a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesíthető. 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
fogyasztó a kellékhibás teljesítés okán felmerült kárait a Ptk. 6:174 § szerint érvényesítheti.
A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi
csomagként nem szállítható 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.
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 munkanapon
belül érvényesít csereigényt, vállalkozásunk köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Amennyiben a hibás fogyasztási
cikket már nem tartjuk készleten, úgy a teljes vételárat visszatérítjük.
A szerviz és a forgalmazó a kijavítás során nem felel a fogyasztási cikken a fogyasztó, ill. harmadik személy által esetlegesen tárolt adatokért vagy beállításokért.
A javítószolgálat fenti címén a jótállási idő lejártát követően is lehetőséget biztosítunk a hibás
fogyasztási cikk kijavítására, amelynek költsége azonban a fogyasztót terheli.
A jótállási igény bejelentése
A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a vállalkozásunkkal közölni. A hiba felfedezésétől számított két 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.
Mentesülés a jótállási felelősség alól
Nem teljesít hibásan vállalkozásunk, ha a fogyasztó a hibát a vásárlás időpontjában ismerte,
vagy a hibát a vásárlás időpontjában ismernie kellett.
Vállalkozásunk mentesül továbbá a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka
a vásárlás után keletkezett (pl. rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés,
helytelen tárolás, elemi kár). A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a fogyasztási
cikkhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat
saját érdekében tartsa be.
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A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok
A fogyasztó a Ptk. 6:159. §-ában rögzített szabályok 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.
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 kijavítási igény bejelentésének időpontja:

A kijavításra történő átvétel időpontja:

A hiba oka:

A kijavítás módja:

A fogyasztónak történő visszaadás időpontja:

Kicserélés esetén ennek időpontja:

A javítószolgálat neve és címe:

Kelt, aláírás, bélyegző:

HU
Származási hely: Kína
Gyártó:
MONOLITH GMBH
MAXSTRASSE 16
45127 ESSEN
GERMANY
E-mail: europe@monolith-support.com
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00 800 79 333 900
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