
HASZNÁLATI UTASÍTÁS ÉS JÓTÁLLÁSI JEGY
DM-94920 – Hűtött munkalap 

A garancia kizárólag az érvényesített jótállási jegy és a számla, illetve a beüzemelésre  
kötelezett gépek esetén a kitöltött beüzemelési jegyzőkönyv, az érvényesített jótállási jegy 

és a számla együttes bemutatásával érvényesíthető! 

© Thermotechnika Kereskedelmi Kft

HIBABEJELENTÉS: 06-40-200-550, 06-40-200-551



Látogasson el budapesti bemutatótermünkbe vagy keresse fel 
webáruházunkat a www.tchungary.com-on!



Használati utasítás

FonTos TuDnivaLóK 

A biztonságos és hosszú élettartamú működés érdekében kérjük, figyelmesen  
olvassa el és tartsa be a használati utasítás előírásait, így biztosítható, hogy a berendezés  
a vásárlás céljának megfelelően működjön, illetve a garanciális feltételeknek eleget  
tegyen.

a berendezésre az eladás időpontjától számított 12h ónapos garanciát adunk. 

a használati utasításban leírtak mellőzéséből, illetve a nem rendeltetésszerű használatból 
eredő meghibásodásokért, esetleges károkért a gyártó és forgalmazó felelősséget nem vállal.

a gyártó nem vállal felelősséget a szállítás során történő sérülésekért.

MűszAki AdAtok

• Méret:725x590x355 mm

• Hűtéstartomány: 0 … +10°C

• Hűtés: statikus

• Tápfeszültség: 230 v 50Hz

Leírás

Professzionális hűtőberendezés. alkalmas: éttermekben salátahűtőként vagy önkiszolgáló 
pultként hidegtálak vagy Gn-edényekben lévő ételek, italok rövid idejű kínálására, bemuta-
tására, alacsony hőmérsékleten tartására. nem alkalmas: ételek jégen történő bemutatására.

teLepítés

a készülék és a fal között legyen legalább 25 cm hely. a készülékre ne helyezzen olyan tárgya-
kat, amelyek megkarcolhatják a felületét vagy túl nehezek.

HAsznáLAtbA véteL

Távolítsa el a védőfóliát. a külső és belső felületeket mossa át meleg vízzel és zsíroldó szer-
rel, de ne használjon súrolószert vagy egyéb olyan szereket, amelyek megkarcolhatják a ké-
szüléket. a tisztítást ne vízsugárral végezze, használjon nedves ruhát. Mielőtt áramforráshoz 
csatlakoztatja, várja meg, míg teljesen megszárad. ne állítsa a berendezést olyan helyre, ahol 
hőforrás van a közelben, közvetlen napfény éri vagy nem biztosított a szellőzés.
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Használati utasítás

CsAtLAkoztás

Tápfeszültség: 230 v 50 Hz. szükséges egy kisfeszültségű megszakító (legfeljebb 10 a). a ké-
szülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy az adatlapon megadott adatok megfelelnek-e az 
elektromos hálózat jellemzőinek.

Mivel lehetséges, hogy a gép a szállítás során meg volt döntve, ezért várjon 3-4 órát a készülék 
bekapcsolásával.

HASZNÁLAT

a berendezés ételek és italok ideiglenes tárolására alkalmas. Ügyeljen arra, hogy a külső kör-
nyezeti hőmérséklet ne haladja meg a 25°C-ot. Mielőtt először ételeket, italokat helyez a felü-
letre, hagyja, hogy az lehűljön az üzemi hőmérsékletre.

a hőmérsékletet a digitális vezérlővel állíthatja be.

a gép belső terét, az elpárologtatót és a kondenzátort rendszeresen kell tisztítani. Mielőtt 
ehhez hozzákezd, kapcsolja ki a készüléket és csatlakoztassa le az elektromos hálózatról. a 
tisztításhoz ne használjon vízsugarat. a kondenzátor tisztítását havonta egyszer kell elvégezni. 
Ehhez használjon puha kefét vagy porszívót. amennyiben a kondenzátor tisztítását nem végzi 
rendszeresen, az ebből eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget.

a készüléknél nem automatikus a kondenzvíz elpárologtatása. a vizet a tartályból kézzel tudja 
eltávolítani (ha szükséges), kétnaponta egyszer

BizTonsáGi ELőírásoK

• a biztonságos és hosszútávú hibamentes működés érdekében tartsa be az alábbi szabályo-
kat:

• Legyen tisztában az elektromos berendezések működésének és a biztonságos munkavég-
zés alapvető szabályaival 

• Tilos a készülék csatlakoztatása elektromos hálózathoz, amíg nem győződött meg róla, hogy 
az adatlapon megadott adatok megfelelnek-e az elektromos hálózat jellemzőinek

• Mielőtt elkezdené a berendezés tisztítását, csatlakoztassa le az elektromos hálózatról

• Javítást csak szakszerviz végezhet
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Használati utasítás

• Javítás esetén csak eredeti alkatrészek használhatóak

• a gépet csak betanított személyzet kezelheti

• a készülék külső hőmérséklete ne legyen magasabb 25°C-nél, a relatív páratartalom pedig 
max 55%

  HuLLaDéKKEzELés

a készüléket a használatból való kivonás után hulladékhasznosító helyekre kell szállítani a  
szakszerű szétszerelés céljából
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Jótállási jegy

szolgáltatások:

• Gyártás, kereskedelem, szerviz
• Környezetvédelmi, és a HaCCP előírásoknak megfelelő termékkínálat
• Komplett tervezés és kivitelezés
• országos viszonteladói hálózat
• országos lefedettségű szervizhálózat
• Kedvező lízingfeltételek
• Teljes internetes termékkatalógus és online ajánlatkérés a www.tchungary.com-on

részletes felvilágosításért forduljon munkatársainkhoz vagy keresse termékeinket  
weboldalunkon a www.tchungary.com-on.

Köszönjük, hogy a berendezést cégünktől, a Thermotechnika Kereskedelmi Kft.-től  
vásárolta. reméljük, a termék mindenben megfelel igényeinek.  

az üzemeltetéséhez sok örömet kívánunk.

Thermotechnika Kereskedelmi Kft. 
1103 Budapest, Kőér u. 3/F,

Tel.: 1/260-70-82, 1/260-71-26, Fax: 1/433-38-51 
E-mail: thermotechnika@tchungary.com

www.tchungary.com

a készülék meghibásodásából származó árukárokra felelősséget nem vállalunk. a tulajdonos köteles-
sége és felelőssége annak elhárításáról gondoskodni (pl. tartalék hűtő). 

a gép beüzemelését és garanciaidőn belüli javítását csak az importőr által megbízott szerviz  
végezheti. 

a beüzemelés elvégzését a mellékelt űrlapon dokumentálni kell. az űrlap első példányát az importőr 
részére postán kérjük visszajuttatni. a beüzemelésnek vagy dokumentálásának elmulasztása a garancia 
elvesztését vonja maga után. 

Kérjük, hogy a szervizt a kívánt üzembehelyezés időpontja előtt - saját érdekében - legalább 10 nappal 
előbb értesítse. a címzett szerviz az üzembehelyezést az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon  
belül megkezdi. a jótállási javítási igénybejelentés esetén a szerviz, a hiba bejelentésétől számított 
3 napon belül megkezdi a jótállási javítást, és azt folyamatosan a lehető legrövidebb időn belül  
elvégzi. a szerviz munkájával kapcsolatos észrevételeivel  forduljon bizalommal a szerviz vezetőjéhez 
amennyiben panasza ügyében nem intézkednek, kérjük, keresse a Thermotechnika Kereskedelmi Kft. 
ügyfélszolgálatát. az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Thermotechnika Kereskedelmi Kft



Jótállási jegy

Jótállási feltételek 

Kérjük, vásárlásánál gondosan ügyeljen arra, hogy a jótállási jegyét pontosan töltsék ki, mert ez  
a jótállás alapvető feltétele. a jótállási jegyen történt bármilyen szabálytalan  javítás, törlés vagy 
áthúzás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után. Ha a jótállási 
jegy hiányos, annak kitöltése hibás, nem állapítható meg a vásárlás időpontja, vagy a jótállási jegy és 
a készülék nem azonosítható, úgy a jótállási - javítási kötelezettség nem áll fenn. 

a szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése a kereskedőt (érté- 
kesítőt) terheli. Elveszett jótállási jegyet csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása esetén  
pótolunk, legkésőbb az eladás napjától számított 12/24 hónappal bezárólag. 

a Thermotechnika Kereskedelmi Kft. az Ön által vásárolt termék üzemszerű működéséért, amelynek 
típusa és gyártási száma a jótállási jegyen fel van tüntetve 12/24 hónap jótállást vállal. a jótállási idő 
kezdete a vásárlás napja az olyan termékeknél, amelyek szerviz közreműködése nélkül is biztonsággal 
üzembe helyezhetők. a beüzemelésre kötelezett termékeknél a jótállás kezdete az üzembehelyezés 
időpontja, de a jótállási idő nem lehet hosszabb, mint a vásárlástól számított 18/30 hónap.  
annak megállapítására, hogy a hiba a jótállási kötelezettség alá esik-e vagy sem, a Thermotechnika 
Kereskedelmi Kft. megbízottjának szakvéleménye az irányadó. 

a jótállási jegy 5 darab javítási szelvényt tartalmaz, amelyeket a jótállási idő alatt lehet érvényesíteni. 
Hiba esetén a javítást végző szakember a szelvényeket kitölti, a perforált rész mentén letépi, a  
tőpéldányt pedig a jótállási jegyben hagyja. 

a szerviz az üzembehelyezést a készülék-tulajdonos megrendelésére és költségére végzi, a felhasznált 
anyagot és tényleges ráfordított munkaidőt, valamint a felmerülő  kiszállási költségeket felszámítja. 

a terméket a jótállás ideje alatt is javasoljuk karbantartani! a karbantartásra a jótállási idő alatt  
kizárólag a jótállási javítások elvégzésére kijelölt szerviz jogosult.

a 13 kg alatti  berendezések javítása nem történik helyszínen, azt minden esetben a tulajdonos  
köteles a központunkba (1103 Budapest Kőér u. 3/F) vagy a kijelölt szervizbe beszállítani.

Készüléke helyes használatához KEzELési ÚTMuTaTóT mellékelünk. Kérjük, hogy a készüléket az 
Útmutatóban leírtak szerint használja, és a használatba  vétel előtt feltétlenül olvassa el mert az ettől 
eltérő használat - szakszerűtlen kezelés, helytelen beállítás vagy tárolás, erőszakos külső behatolás, 
elemi kár vagy illetéktelen beavatkozás - esetén a jótállási kötelezettség nem érvényesíthető. 

Megszűnik a jótállás: nem rendeltetésszerű használat, idegen beavatkozás, szakszerűtlen kezelés, 
helytelen tárolás, elemi kár esetén, valamint abban az esetben is, ha az üzembehelyezést nem  
kijelölt szerviz végezte vagy a fogyasztási cikken cégzett bárminemű illetve nem a hivatalos szerviz 
által végzett beavatkozás történt. nem tartoznak a jótállás körébe az olyan hibák sem, amelyek nem 
a gyártásból eredő okokra vezethetők vissza. nem tartoznak a jótállási kötelezettség alá az üveg- és 
műanyag- repedések illetve törések, a műanyagok esetleges deformálódásai, a természetes elhaszná-
lódásból eredő kopások, ide értve a fénycső sérülését és az izzó elhasználódását valamint az olajsütők 
kosarainak az elhasználódását is. a budapesti szerviz a jótállási kötelezettség alá nem tartozó hibákat 
is megjavítja a felmerült költségek külön felszámításával. 

a hosszú ideig és nem megfelelő körülmények között történő tárolás a fogyasztási cikk műszaki 
állapotának romlását idézheti elő. Ez esetben a készüléket üzembehelyezés előtt át kell vizsgáltatni 
a biztonságos üzemeltetés érdekében. az átvizsgálás költsége nem tartozik a jótállási kötelezettség 
körébe.



Jótállási jegy



Jótállási szelvény a kötelező jótállási időreLevágandó jótállási javítási  
szelvények

Bejelentés időpontja: .....................................................
Hiba megszüntetésének időpontja: ................................
Bejelentett hiba: ............................................................
az elhárított hiba leírása: ...............................................
a jótállás új határideje: ...................................................
a szerviz neve:
Munkalapszám: ....................... 201.... ...... hó ...... nap. 

 
.....................................

aláírás

JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY

Típus:.............................................................................

Gyártási szám: ...............................................................

Eladás kelte:  201..... .................................... hó ...... nap.  
                           (betűvel) 

Eladó szerv:                        .....................................
aláírás

Bejelentés időpontja: .....................................................
Hiba megszüntetésének időpontja: ................................
Bejelentett hiba: ............................................................
az elhárított hiba leírása: ...............................................
a jótállás új határideje: ...................................................
a szerviz neve:
Munkalapszám: ....................... 201.... ...... hó ...... nap. 

 
.....................................

aláírás

JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY

Típus:.............................................................................

Gyártási szám: ...............................................................

Eladás kelte:  201..... .................................... hó ...... nap.  
                           (betűvel) 

Eladó szerv:                        .....................................
aláírás

Bejelentés időpontja: .....................................................
Hiba megszüntetésének időpontja: ................................
Bejelentett hiba: ............................................................
az elhárított hiba leírása: ...............................................
a jótállás új határideje: ...................................................
a szerviz neve:
Munkalapszám: ....................... 201.... ...... hó ...... nap. 

 
.....................................

aláírás

JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY

Típus:.............................................................................

Gyártási szám: ...............................................................

Eladás kelte:  201..... .................................... hó ...... nap.  
                           (betűvel) 

Eladó szerv:                        .....................................
aláírás

Bejelentés időpontja: .....................................................
Hiba megszüntetésének időpontja: ................................
Bejelentett hiba: ............................................................
az elhárított hiba leírása: ...............................................
a jótállás új határideje: ...................................................
a szerviz neve:
Munkalapszám: ....................... 201.... ...... hó ...... nap. 

 
.....................................

aláírás

JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY

Típus:.............................................................................

Gyártási szám: ...............................................................

Eladás kelte:  201..... .................................... hó ...... nap.  
                           (betűvel) 

Eladó szerv:                        .....................................
aláírás

Bejelentés időpontja: .....................................................
Hiba megszüntetésének időpontja: ................................
Bejelentett hiba: ............................................................
az elhárított hiba leírása: ...............................................
a jótállás új határideje: ...................................................
a szerviz neve:
Munkalapszám: ....................... 201.... ...... hó ...... nap. 

 
.....................................

aláírás

JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY

Típus:.............................................................................

Gyártási szám: ...............................................................

Eladás kelte:  201..... .................................... hó ...... nap.  
                           (betűvel) 

Eladó szerv:                        .....................................
aláírás



Jótállási jegy

A garancia kizárólag az 

érvényesített jótállási jegy és a 

számla, illetve a beüzemelésre 

kötelezett gépek esetén a kitöltött 

beüzemelési jegyzőkönyv, az 

érvényesített jótállási jegy és a 

számla együttes  bemutatásával 

érvényesíthető! !!! Kérjük a szám
lához csatolni!

szerviz: Crown Cool Kft.
1103-Budapest, Kőér u. 3/F 

P.o.B.: 1475 Budapest, Pf.: 139
 Tel: (06-1) 260-7126, (06-1) 260-7704, Fax: (06-1) 433-3850

e-mail: thermotechnika@tchungary.com 
www.tchungary.com

országos lefedettségű szervizszolgáltatás

• Hűtőszekrények, hűtővitrinek, faliregálok javítása és karbantartása 
• Gáz és elektromos üzemű nagykonyhai berendezések javítása és karbantartása 
• sör- és italhűtők karbantartási és technológiai tisztítása 
• KEG-hordók és csapok, nyomáscsökkentők javítása

HibAbeJeLentés A diszpéCserszoLGáLAtnáL (HűtésteCHnikA): 
HívHAtÓ HétFŐtŐL - szoMbAtiG: 7:30 - 18:00

06 40 200 550, 06 40 200 551
vAGY e-MAiL-en: diszpecser@tchungary.com

A garancia kizárólag az érvényesített jótállási jegy és a számla, illetve a beüzemelésre 
kötelezett gépek esetén a kitöltött beüzemelési jegyzőkönyv, az érvényesített jótállási jegy 

és a számla együttes bemutatásával érvényesíthető!



Jótállási jegy

Beüzemelési jegyzőkönyv

az üzembehelyezést végző szerviz  
tölti ki!

a berendezés típusa:

..................................................................

Gyári száma: 

..................................................................

a vásárlás dátuma:

..................................................................

a beüzemelés dátuma:

..................................................................

az üzembe helyező cég neve:

..................................................................

az üzembe helyező aláírása:        a vásárló aláírása: 

.........................................  ........................................

PH      PH

sorszám:

Típus:

Gyárt.sz.:

Beüzemelés  
kelte:

...............................
PH / aláírás

(üzembehelyező)



KiCsEréLT FőDaraBoK JEGYzéKE

szelvény 
száma

Kicserélt fődarab

Beszerelt 
rész 

száma

Kelt és az 
új jótállás 
határideje

aláírás 
(P.H.) típusa és 

megnevezéseszáma



Az eladó szerv tölti ki!

vevő neve: ......................................................................................

vevő címe:  ......................................................................................

a termék beüzemelésre kötelezett? igen. q    nem. q

a vásárlás napja: 201... ..................................... hó ............... nap

a THErMoTECHniKa Kereskedelmi Kft. az Ön által vásárolt

................................................................................................. típusú 

................................................................................... megnevezésű, 

................................................................ gyári számú berendezésre

a vásárlás napjától számított ............................. hónapig jótállást vállal. a  
beüzemelésre kötelezett berendezéseknél a jótállás kezdete a beüzemelés  
napja, de maximum a vásárlás napjától számított ………… hónap. alkatrész  
utánpótlást és szerviz szolgáltatást a vásárlás napjától számított 5 évig  
biztosítunk.

Dátum ........................................ aláírás .............................................................



Jótállási jegyfüzet:

thermotechnika kereskedelmi kft.

Kedves vásárló

Engedje meg, hogy elsőként  gratuláljunk új készülékéhez. reméljük, 
hogy teljes megelégedésére, kifogástalanul működik majd. amennyi-
ben mégis valamilyen rendellenességet tapasztal, forduljon bizalom-
mal országos szervízhálózatunkhoz, ahol gondoskodunk a berendezés 
gyors és szakszerű javításáról.

HibAbeJeLentés: 06 40 200 550, 06 40 200 551
HívHAtÓ MUnkAnApokon: 7:30 - 18:00

A garancia kizárólag az érvényesített jótállási jegy és a számla, illetve a beüzemelésre 
kötelezett gépek esetén a kitöltött beüzemelési jegyzőkönyv, az érvényesített jótállási jegy 
és a számla együttes bemutatásával érvényesíthető!


