
Laica Aerosolos Inhalátor kompresszoros NE2003W 
 

 
Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat és figyelmeztetéseket, és az 
útmutatót tartsa biztonságos helyen.  
A ventillátoros porlasztókészülék az egyik leghatásosabb módszer a légzőszervi problémákra. A ventillátoros rendszer gyors 
és jó minőségű porlasztást tud elérni, és a legtöbb felírt gyógyszerrel alkalmazható, amiknek növeli a jótékony hatásait.  
A készülékkel lehet szuszpenzált és oldatos gyógyszert is porlasztani (hörögtágítók, kortikoszteroidok, höröghurut 
gyógyszerek). A terápiás hatás csökkenhet, ha olajos vagy ragadós anyagokat használ. Ajánlatos a gyógyszereket sóval 
hígítani. A nagyon jó minőségű működésnek köszönhetően a készülék professzionális szintűnek nevezhető. Egyszerű a 
használata, és otthoni használatra alkalmas. Megbízható, kemény és gépolajat nem tartalmaz. Az Európai Uniós 
szabványnak megfelelően lett kialakítva (Standard EN 60 601-1, EN13544-1).  
 
FONTOS: 

• A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja a használati utasítás alapján.  
A nem rendeltetésszerű használat helytelennek, és ezért veszélyesnek minősül. 
A gyártó nem vállal felelősséget nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból fakadó meghibásodásért.  

• Ne használja a készüléket olajok, folyadékok porlasztásához, vagy alkohol előállításához.  

• A készüléket ne használja érzéstelenítő közelében, ami levegővel érintkezve gyúlékony lehet, oxigén vagy kéjgáz 
közelében.  

• A készülék sűrített levegőt állít elő. Nem kívánt mellékhatások léphetnek fel a használat gyógyszerrel szembeni 
túlérzékenység miatt.  

• A televízió, rádió, stb. által okozott elektromágneses interferencia zavarhatja a készülék működését, ilyen esetben 
vigye ezektől a berendezésektől távolabb a készüléket, vagy dugja másik konnektorba.  

• Ne használjon hosszabbítót vagy adaptert. Az elektromos kábelt teljesen ki kell tekerni használat közben az 
esetleges túlmelegedést elkerülve. A kábelt hőforrástól tartsa távol. Soha ne dugja be a készüléket vizes kézzel, és 
ne használja zuhanyzás vagy fürdés közben.  

• A készüléket csak az alul megadott feszültséggel használja. 

• Figyelem! Semmilyen körülmények ne nyúljon a kábelhez, ha az megsérült. Bármilyen meghibásodás esetén 
forduljon az eladóhoz.  

• A készüléket víz nem érheti. Ha ez mégis megtörténik, azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból. Ne nyúljon 
hozzá, míg nem húzta ki a konnektorból. Ezután ne próbálja meg használni a készüléket, hanem azonnal forduljon 
az eladóhoz.  

• Bármilyen javítás szükségessége esetén forduljon az eladóhoz. Ha a készülék nem működik rendesen, kapcsolja ki, 
és olvassa át a használati utasítást.  

• A készüléket sima, szilárd felületre helyezze, hogy elkerülje az oldalakon található ventillátoros nyílások 
eldugulását.  

• A készülék nyílásaiba semmit ne tegyen.  

• A készüléket és a tartozékokat gyermekektől elzárva tartsa. A készüléket gyermek vagy fogyatékkal élő ember 
csak olyan felnőtt jelenlétében használhatja, aki alaposan elolvasta a használati utasítást. Az üveggömböt 3 
évnél fiatalabb gyermekektől elzárva tartsa, mivel apró részeket tartalmaz, amik lenyelhetők.  

• Ez egy orvosi készülék otthoni használatra, amit csak orvosi felírás ellenében lehet használni. Csak a használati 
utasítás maximális betartásával lehet használni. A páciensnek alaposan el kell olvasnia és meg kell értenie a 
használati utasítást és a karbantartást.  

• Ha további információra van szüksége, forduljon az eladóhoz.  
 
 
HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK 
 

1)  Csavarja le az üveggömböt, így a készüléket két részre szedi (A ábra) 
2) A pipát helyezze az üveggömb alján lévő csővégbe (B ábra) 
3) Az üveggömböt töltse meg a felírt gyógyszerrel (C ábra). Figyelem: a bemetszett jelzés a gömb alján csak jelzés 

értékű. 
4) Tekerje össze a gömb két részét. (D ábra) 
5) Helyezze be az ampullatartót és a csövet, ami a kivezető kompresszorból jön (E ábra). Az ampullatartó tartja 

vízszintben az ampullát a gyógyszer kiöntése során.  
6) Gyűjtse össze a kezeléshez kiválasztott tartozékokat: maszk, szájcső, orrcső. 
7) Dugja be egy ugyanolyan feszültségű konnektorba, mint a berendezést magát.  
8) Állítsa be a szelepet a porlasztás kívánt sűrűségére.  
9) A művelet végén a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból. A kábelt tekerje fel a berendezés alján 

található tárolóba. Mielőtt újra használná a készüléket, győződjön meg róla, hogy szobahőmérsékletűre hűlt.  
 
 
Az összes tartozékot tartsa jól szellőző helyen, ne tegye ki hőforrásnak vagy erős napfénynek. Ha az üveggömb rendesen 
be van csomagolva és úgy tárolva, akár öt évig is használható.  



 
TARTOZÉKOK 
 

1) maszk felnőttek részére 
2) maszk gyermekek részére 
3) kellék az orron át való használatra 
4) kellék a szájon át való használatra 
5) légáteresztő cső 
6) cserélhető levegőszűrők 
7) porlasztó gömb 

 
 
TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS 
 
A tartozékok tisztítása és fertőtlenítése előtt alaposan mosson kezet.  
A készülék alján található tartalék filter behelyezése: emelje fel a szűrő fedelét egy lapos csavarhúzó segítségével, ahogy a 
mellékelt ábra mutatja (1A ábra). Távolítsa el a régi szűrőt, majd helyezze be az újat (1B ábra). Helyezze vissza a szűrő 
fedelét, figyelve arra, hogy teljesen illeszkedjen a helyére. Ne mossa el a készüléket folyó vízben, és ne áztassa be. Ha 
tisztításra van szükség, használjon egy mosószeres rongyot (ne használjon súrolószert).  
Az orron és a szájon át való használathoz szükséges kellékek tisztítása: tisztítsa ezeket ivóvízzel, ne feledje, hogy 
fertőtleníteni úgy tudja ezeket az eszközöket, hogy 5-10 percre forrásban lévő vízbe teszi őket, vagy vegyi fertőtlenítőt 
használ, amit a patikákban tud beszerezni. Kövesse a termékhez kapcsolódó használati utasításokat, majd folyó vízzel 
öblítse át. Hagyja magától megszáradni.  
Az ampulla tisztítása: használat után nyissa szét két részre, majd mossa el forró, szappanos vízben, ezután öblítse át 
alaposan. A felesleges vizet törölje ki egy puha ronggyal, majd száraz, tiszta helyen hagyja megszáradni. Sterilizáláshoz 
mártsa sterilizáló oldatba, és kövesse a termékre vonatkozó használati utasításokat. Minden páciensnek azt ajánljuk, hogy a 
gömböt hat hónapig vagy 120 kezelés erejéig használja. A tisztításhoz ne használjon forrásban lévő vizet.  
Az összekötő cső és a maszk tisztítása: alaposan tisztítsa ki őket vegyi fertőtlenítővel. 
 
MIKROBÁS SZENNYEZETTSÉG 
 
A fertőző betegségek és a szennyezettség veszélye miatt azt ajánljuk, hogy a porlasztógömböt és a kellékeket csak egy 
ember használja (használat előtt konzultáljon orvosával).   
 
 
PROBLÉMÁK, OKOK ÉS MEGOLDÁSOK 
 
Ha a készülék nem kapcsol be: 

• ellenőrizze, hogy a készülék rendesen be van-e dugva a konnektorba 

• ellenőrizze, hogy a kapcsoló az ON feliraton áll-e 
Ha a készülék be van kapcsolva, de nem kezdi meg a porlasztást: 

• ellenőrizze, hogy a légáteresztő cső nincs-e összenyomódva vagy elferdülve 

• ellenőrizze, hogy a légszűrő nincs-e elzáródva, vagy nem koszos-e. Ha szükséges, cserélje ki egy újra 

• ellenőrizze, hogy a használni kívánt gyógyszer a gömbben van-e 
 
A TERMÉKEK VISSZAVÉTELE 
 
Az Európai Uniós szabályozásnak megfelelően a LAICA felsorol néhány alapvető dolgot, ami szükséges a készülék és 
használója higiéniájának szempontjából. A LAICA alapvetőnek tartja ezen előírások betartását a használók egészségének 
és higiéniájának megőrzése, valamint a minőség fenntartása érdekében.   
Minden termék, amit a LAICA-hoz visszaküldenek, a technikai vizsgálat előtt egy higiéniás vizsgálaton esik át. Ahhoz, hogy a 
visszaküldött terméket kicseréljék, KÖTELEZŐ: 

• a készülék külsejét denaturált szesszel átitatott ronggyal fertőtleníteni 

• fertőtleníteni a tartozékokat ugyanilyen oldatba áztatva 

• belehelyezni mindent egy zacskóba, amire rá kell írni, hogy készülék fertőtlenített tartozékokkal 

• mindig meghatározni a probléma forrását, mielőtt a terméket visszaküldi 
 
MŰSZAKI ADATOK 
 
Forgó ventillátoros kompresszor, kenőanyagmentes. A termék hőszabályzóval ellátva. Ha a készülék túlmelegszik, a 
hőszabályzó leállítja a berendezést.  
II. osztályú berendezés 
B típusú berendezés 
Fontos – kérjük, olvassa el a használati utasítást 
o a készülék kikapcsolva 



I a készülék bekapcsolva 
~ váltakozó áram 
zuhanyzás vagy fürdés közben ne használja a berendezést 
feszültség (230V 50hZ 90VA) 
biztosíték (T1.6A – 250V) 
működési nyomás: kb. 2 bar 
maximum nyomás: kb. 2,7 bar 
légátadás a kompresszornak: kb. 12l /perc 
méret: 15 x 17 x 9 cm 
súly: 1,5 kg 
váltakozó használat: 30/30 perc ON/OFF 
kockázati osztály: IIa 
 
Működési feltételek: 10°C és 45°C között, 10% és 95%-os páratartalom között 
Tárolás feltételek: -25°C és 70°C között, 10% és 95%-os páratartalom között 
 
Légnyomás a tárolásnál/működésnél: min. 690 hPa, max. 1060 hPa 
 
 
 
Hulladék elhelyezés (DIR. 2002/96/EC – WEEE) 
A készülék alján található jel mutatja, hogy az elektromos és elektronikus eszközöket külön kell gyűjteni. A készüléket 
hasznos élettartama végén ne a háztartási szemétbe dobja. A működésképtelen készüléket szelektív hulladékgyűjtőbe 
dobja, vagy új készülék vásárlása esetén adja le a viszonteladónál. Az elektromos és elektronikus készülékek szelektív 
gyűjtése európai környezetvédelmi előírás a környezet minőségének javítására és megőrzésére. Ezáltal elkerülhető, hogy az 
ilyen készülékekben található veszélyes anyagok károsítsák ez emberek egészségét, és az is, hogy a készüléket, vagy egyes 
részeit helytelenül használják.  
Figyelem! Az elektromos vagy elektronikus hulladék helytelen eltávolítása szankciókat vonhat maga után.  
 
 
HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK A PROLASZTÓHOZ 
A legújabb szabványnak megfelelően kifejlesztve, az aeroszolos terápiák között kimagaslóan hatékony.  
 
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 

• azt javasoljuk, hogy a készüléket egy ember használja csak 

• a készüléket csak olyan aeroszol terápiás kompresszoros porlasztóval használja, ami érvényben van, és aminek a 
használatát jelzi a használati utasítás 

• a készülék nem alkalmas érzéstelenítésre vagy tüdőtágításra  

• a készüléket csak az eredeti tartozékokkal használja 

• A készülékről és a tartozékokról további információt a használati utasításban talál 

• mindig alaposan olvassa el a használati és biztonsági előírásokat az aeroszol terápiás készülékek használata előtt 

• a készüléket az orvosa előírásának megfelelően használja 

• az orvosa által felírt gyógyszert az előírtak szerint szedje 

• az aeroszolos porlasztáson kívül ne használja másra a készüléket. A gyártó nem vállal felelősséget nem 
rendeltetésszerű használat esetén.  

• a készülék nem steril csomagolásban érkezik, ezért minden használat előtt alaposan tisztítsa és fertőtlenítse a 
készüléket. A készülék használata során tartsa be az alapvető higiéniai előírások (mossa meg a kezét és a 
használati utasítás megfelelő bekezdése alapján tartsa tisztán a készüléket) 

• A készüléknek apró részei vannak, melyeket könnyű eltávolítani vagy lenyelni. A készüléket fogyatékkal élő ember 
és gyermek csak felnőtt felügyelete mellett használhatja.  

• A készüléket tartsa száraz, tiszta helyen, hőforrástól, fénytől és környezeti hatásoktól távol 

• a készüléket a hatályban lévő előírás szerint dobja a szemétbe 

• A fertőző betegségek és a szennyezettség veszélye miatt azt ajánljuk, hogy a porlasztógömböt és a kellékeket csak 
egy ember használja (használat előtt konzultáljon orvosával).   

 
HOGYAN KELL ELŐKÉSZÍTENI ÉS HASZNÁLNI A KÉSZÜLÉKET? 
A készülék nem steril. Használat előtt a használati utasítás vonatkozó része szerint tisztítsa meg és fertőtlenítse a 
készüléket. A porlasztó tetejét az óra járásával megegyező irányba csavarja le, majd töltse bele a gyógyszert. A porlasztó 
tartályába töltse bele az orvosa által előírt gyógyszermennyiséget. Ha beleöntötte a tartályba a gyógyszert, az óra járásával 
megegyező irányba tekerje vissza a porlasztó tetejét, majd illessze bele az orvosa által előírt tartozékot a porlasztóba. A 
légáteresztő cső egyik végét szorosan illessze a porlasztóhoz, a másik végét pedig a kompresszor kimenetébe. A kezelés 
megkezdéséhez indítsa el a kompresszort.  
FONTOS: SOHA NE INHALÁLJON VÍZSZINTES HELYZETBEN. A PORLASZTÓT NE HAJLÍTSA 45°-NÁL TOVÁBB.  
 
UTASÍTÁSOK A TISZTÍTÁSHOZ 



Minden használat után alaposan tisztítsa meg a készüléket, távolítsa el a gyógyszermaradékot és az esetleges 
szennyeződéseket. A leírtak alapján tisztítsa meg a tartozékokat, a légcső kivételével, amit új használó vagy lerakódott 
szennyeződések esetén cseréljen ki. A csövön kívül minden tartozékot forró folyóvíz alatt mosson el (60°C), és ha szükséges, 
adjon hozzá némi mosószert. Alaposan öblítsen le mindent, majd mindent hagyjon megszáradni. A csövön kívül minden 
tartozékot fertőtleníthet vegyi fertőtlenítővel.  
Fertőtlenítés után minden tartozékot hagyjon szobahőmérsékletűre hűlni. Ha a tartozékok még melegek, ne kezdje újra a 
fertőtlenítést.  
 
A PORLASZTÓ ÉLETTARTAMA 
Kb. 100-120 használat után ajánlatos a porlasztót kicserélni (egy használó esetén), vagy 20 fertőtlenítési eljárás után.  
 
TÁROLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 
Tárolási és szállítási hőmérséklet: -20°C és +70°C között 
Tárolási és szállítási páratartalom: 5% és 95%-os páratartalom között 
 
MŰKÖDÉSI ADATOK 
minimum légátfolyás: 5l/perc +/- 10% 
működési nyomás: 60 kPa (0,6 bar) +/- 10% 
maximum légátfolyás: 7,5l/perc +/- 10% 
min. kapacitás: 2 ml 
max. kapacitás: 6 ml 
részecskemérés: <5µm MMAD (EN 13544-1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEGJEGYZÉSEK 
(1) A jelen használati útmutató a Silko& Co Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem 
másolható. 
(2) A jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, 
kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket. 



 
 
Jótállási igény bejelentés: 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI! 
 
A jótállási igény bejelentésének időpontja: ..........................................................................................................................  
 
Javításra átvétel időpontja: ...................................................................................................................................................  
Hiba oka: ................................................................................................................................................................................
....... 
Javítás módja: .........................................................................................................................................................................  
A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja: ................................................................................................  
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje: ...............................................................................  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI! 
 
A jótállási igény bejelentésének időpontja: ..........................................................................................................................  
 
Javításra átvétel időpontja: ...................................................................................................................................................  
Hiba oka: ................................................................................................................................................................................
....... 
Javítás módja: .........................................................................................................................................................................  
A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja: ................................................................................................  
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje: ...............................................................................  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 
 

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI! 
 
A jótállási igény bejelentésének időpontja: ..........................................................................................................................  
 
Javításra átvétel időpontja: ...................................................................................................................................................  
Hiba oka: ................................................................................................................................................................................
....... 
Javítás módja: .........................................................................................................................................................................  
A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja: ................................................................................................  
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje: ...............................................................................  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!  

Kicserélés történt, amelynek időpontja: ...................................................................................   TÖLTENDŐ KI! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL  

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk a fogyasztó részére történő átadása, eladása, jótállási 
jegyben vagy az adott fogyasztási cikk megvásárlást egyértelműen  ( pontos vevő név, ha Áfa-s számla ,ill termék név termék 
kód) igazoló számla vagy nyugta dátuma.  

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termékfogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a 
hibát szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára 
vezethető vissza), rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, 
helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, a termék megbontása elemi kár, természeti csapás okozta. 

 Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó 

-  elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése 
lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget 
eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási 
igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet. 

- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta,  e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó 
érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, 
a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja 
vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, 
kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. 

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a 
vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a 
meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. 

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – 
megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a 
kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.  

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. 

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja 
rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt 
(kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. 

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik. 

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható 
terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen 
kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. 

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület 
eljárását is kezdeményezheti. 

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegynek  a fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása 
esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános 
forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a 
jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.  egyértelműen  ( pontos vevő név 
ha Áfa-s számla ,ill. termék név termék kód) A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti.  

 
 
 
 
 
 
 



JÓTÁLLÁSI JEGY 
 

Forgalmazó
1
 neve és központi iroda címe: Silko&Co. Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. 

Forgalmazó posta címe : Silko&Co Kft    1631     Pf:3 
Forgalmazó e-mail címe: szerviz@silko.hu 
Termék megnevezése: Laica Aeorolos Kompresszoros inhalátor NE2003W 
Termék típusa: NE2003W 
Gyártó neve és címe: Laica Spa 36021 Barbarano Vicentino –Vicenza Viale del Lavro 10 Olaszország 
 
A termék a Magyarországi elsődleges forgalomba hozójaként kínált JÓTÁLÁSI feltételek:   

1. Forgalmazó a termékre a fogyasztói szerződés alapján vásárolt termékre 2 év termékszavatosságot vállal.  
2. A jótállási idő: 151/2013 (IX.22.) Korm. Rendeletben a fogyasztói szerződés alapján vásárolt tartós fogyasztási 

cikkekre kötelezően előírt, a vásárlás napjától számított 1 év. 
 

3. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül (Fogyasztó: a        
gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy – Ptk. 685. § d) pont).  

4. Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés 
megkötését bizonyítottnak kell tekinteni a 49/2003. (VII. 30. ) GKM rendelet 2. § alapján. Mindezek érdekében 
kérjük, hogy MINDENKÉPPEN ŐRIZZÉK MEG AZ ELLENÉRTÉK MEGFIZETÉSÉT IGAZOLÓ BIZONYLATOT is, amelyet a 
fogyasztói szerződés létrejöttének vagy a vásárlás időpontjának igazolásához kérhet a szerelő.  

5. ELVESZETT JÓTÁLLÁSI JEGYET CSAK AZ ELADÁS NAPJÁNAK HITELT ÉRDEMLŐ IGAZOLÁSA (pl. dátummal és 
bélyegzővel ellátott számla) ESETÉN PÓTOLUNK. 

6. Nem érvényesíthető a jótállás igény, ha:  
a. A hiba rendeltetésellenes (pl. nem háztartási célú) vagy a kezelési tájékoztatóban foglaltaktól eltérő 

használat, beüzemelés, szakszerűtlen szállítás vagy tárolás eredménye,  
b. A készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség ingadozás ) következménye, 

 
FONTOS TUDNIVALÓK: 

7. A fogyasztók jogait, valamint a gyártó és kereskedelmi cégek kötelezettségeit a Polgári Törvénykönyv, a 49/2003. 
(VII. 30.) GKM rendelet, valamint a 151/2003 (IX. 22. ) Korm. Rendelet tartalmazza. 

8. A fogyasztó termékkel kapcsolatos kifogásait, a terméket közvetlenül számára eladó-átadó kereskedőhöz, vagy  a 
Forgalmazóhoz , vagy a   közvetlenül a  jótállási jegyen feltüntetet szervizhez is intézheti, akinek egy 
jegyzőkönyvet kell erről felvennie a 49/2003 GKM rendelet szerint.  
Amennyiben a fogyasztó a kereskedőhöz fordul, a forgalmazó fenntartja magának azt a jogot, hogy a szakszerviz 

bevonásával ellenőriztetheti a hibás működés tényét / meglétét,ill. keletkezésének az okát. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
1
 A jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli (ezáltal az minősül forgalmazónak), akit a fogyasztói szerződés a 

szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. 

A forgalmazó a termék fogyasztó által történt 

megvásárlásától számított 1 évre jótállást 

vállal.    

 

Vásárlás dátuma:…………………………………………… 

Üzleti eladóhelyi pecsét:…………………………………….. 

 

 

Javítási, ill. bevizsgálási igényével közvetlenül 
fordulhat szerződött szakszerviz partnerünkhöz: A 

javítóműhelyek címe: VÉRNYOMÁSMÉRŐ szerviz 
Márkus János műszerész: 

 
1113. Budapest, Diószegi út 37. B. ép. 12/A 

 
Nyitva tartás: hétfő és szerda 9-14 óráig.  

 
Tel: 372-61.26, 06-30-9460388 

 
 
 


