
CLOP LiFePo4 AKKUMULÁTOR 

Jótállási jegy és karbantartási utasítás  

Jótállási jegy 

CLOP Akkumulátor típusa:......................................................................... 

Vásárlás napja:.......................................................... 

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

Takarítógép gyártmánya:..................................................... 

Jármű / Gép évjárata:................................................... 

 

Köszönjük, hogy CLOP LiFePo4 akkumulátort vásárolt.  Kérjük, az akkumulátor üzembehelyezése elő� 
gondosan olvassa el az alábbi kezelési útmutatót és garanciális feltételek! 

Előfeltétel: minden akkumulátor és akkumulátortöltő egyedileg nyomtato� azonosító címkével 
rendelkezik. A címke eltávolítása / meghamisítása azonnali garanciavesztést von maga után. Az 
akkumulátor dobozának megbontása szintén azonnali garanciavesztéssel jár.  

Csak és kimondo�an CC/CV karakterisz�kájú töltő használata megengede�. Más töltési módszert 
használó akkutöltő esetén azonnali garanciavesztés áll fent! 

 

Jótállási feltételek 

A CleanOpt K�. akkumulátorai a legmodernebb technológiával, kifogástalan anyagok 
felhasználásával, állandó minőség-ellenőrzés melle� készülnek. Amennyiben ennek ellenére anyag- 
vagy gyártási hiba állna elő, a gyártó a termékre a 2013. évi I. tv. (Ptk.) 6:171. – 6:173. §-ai, a 
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerin� jótállást vállalja, 
az alábbi feltételekkel: 

A CLOP LiFePo4 akkumulátorok 36 hónapos garanciával rendelkeznek, a CLOP telemetria alkalmazás 
használatával együ�. A CLOP monitoring alkalmazás egy külső interfész, amelyet az akkumulátor 
megvásárlásakor a CleanOpt K�. telepít és helyez üzembe. FIGYELEM!  A CLOP Telemetria System 
nem képezi az akkumulátor részét, a megvásárlása külön történik, egyedi feltételekkel. A nem CLOP 
telemetria által felügyelt akkumulátorra az eladó, 24 hónapos garanciát vállal. A jótállási idő a 
vásárláskor kezdődik. Ha az erede� nyugtát/számlát a vevő elveszí�, a garancia az akkumulátor 
gyártási dátumkódján alapul.  

A garancia az anyag- és/vagy gyártási hibák okozta meghibásodásokra terjed ki. Nem foglalja 
magában a visszaélés, gondatlanság, fizikai károsodás, helytelen töltés - merítés, nem megfelelően 
beszerelés, vízkárosodás által okozo� hibákat. A vízkárosodás megállapításra az akkumulátorokban 
vízjelző indikátorok kerültek elhelyezésre, az indikátorok elszíneződése egyértelműen jelzi az 
akkumulátor vízzel való érintkezését.   

A jótállás nem terjed ki a következményes károkra vagy sérülésekre (különösen pl. a takarítógép 
zárlata, tűzesete) a bérle�, szállítási, munka- és adminisztra�v költségekre. Az akkumulátorok 
jótálásnak az elfogadása esetén az akku telepek cseréje csak az elemek visszaju�atását követően 



történik a CleanOpt K�. központjában6telephelyén. Amennyiben a garanciális reklamáció elutasításra 
kerül a CleanOpt K�. nem vállal felelősséget a szállítási költségekért.  

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely ala� a fogyasztó a terméket 
nem tudta rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének 
kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavíto�) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás 
következményeként jelentkező hiba tekintetében újra kezdődik. A jótállási köteleze�ség 
teljesítésével kapcsolatos költségek a CleanOpt K�. terhelik. 

A jótállás nem érin� a fogyasztó jogszabályból eredő - így különösen kellék· és termékszavatossági, 
illetve kártérítési jogainak érvényesítését. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) 
kereskedelmi és iparkamarák melle� működő békéltető testület eljárását is kezdeményezhe�. A 
jótállási igény a jótállási jeggyel és a számlával együ� érvényesíthető. 

Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését 
bizonyíto�nak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot az általános forgalmi 
adóról szóló törvény alapján kibocsáto� számlát vagy nyugtát a fogyasztó bemutatja. 

Tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy az akkumulátorok, a termék jellegénél fogva a legtöbb esetben nem 
javíthatóak, ezért a gyakorlatban a jótállást igény leggyakoribb kielégítési formája a Vevő 
beleegyezésével történő új, hibátlan, azonos termékre való kicserélése vagy a vételár visszautalása. 
Amennyiben a vásárló a termék árának a visszafizetését választja, a CleanOpt Kft. 60 napon belül 
vállalja a vételár visszautalását.     

A garancia szempontjából az akkumulátor gyártó értékelése/véleménye megkérdőjelezhetetlen. 

A jótállási igény érvényesítése 

1. A fogyasztó/felhasználó a hiba felfedezése után a legrövidebb időn belül köteles kifogását a 
forgalmazóval közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számíto� 
két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a 
fogyasztó/felhasználó a felelős.  

2. A jótállási idő a termék kicserélése, kijavítása esetén újból elkezdődik. A jótállás a fogyasztó 
jogszabályból eredő jogait nem érin�.  

3. A bevizsgálásra leado� akkumulátorokat legfeljebb 60 napig őrizzük, ezt követően 
leselejtezzük, és hulladékként kezeljük.  

4. A jótállási igény érvényesítéséhez át kell adni a terméket, a szabályosan kitöltö� jótállási 
jegyet és a vásárlást igazoló számlát. 

5. A jótállásból eredő jogok érvényesítésére az akkumulátor tulajdonosa jogosult. Jogosult lehet 
természetes és nem természetes személy is.  

6. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, á�rás, valótlan adatok bejegyzése a 
jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után. 

7. Az elvesze�, vagy a forgalmazó által átadni elmulaszto� jótállási jegy csak az erede� vásárlási 
bizonylat alapján pótolható. 

8. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó választása szerint: 

 

 kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választo� jótállási igény 
teljesítése lehetetlen, vagy ha az a köteleze�nek aránytalan többletköltséget 
eredményezne. 



 megfelelő árleszállítást igényelhet. A hiba kijavítását személyesen vagy megbízo� 
útján elvégezni nem lehet. A hiba megállapítása és javítása csak és kimondo�an a 
forgalmazó/gyártó lehetősége.   

 elállhat a szerződéstől, feltéve, hogy a köteleze� a kijavítást vagy a kicserélést nem 
vállalta, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke 
megszűnt. 

Biztonsági előírások és jelölések: 

Ide kerül az akkun elhelyeze� matrica. Rövidesen kész. 

Az akkumulátor üzemen kívül helyezése 

Az üzemen kívül helyezés elő� az akkumulátort árammal fel kell tölteni, erre az akkumulátor 
önkisülése mia� van szükség. Néhány hónap után az akkumulátor töltési állapotát ellenőrizni kell. Az 
üzemen kívül helyeze� akkumulátort száraz, hűvös helyen, feltöltve kell tárolni.  

Útmutatás az akkumulátor kezelésére. Kérjük, olvassa el a kezelési utasítást! (ide kerül a kezelési 
utasítás) 

1. Védőfelszerelés 

 Az akkumulátorral történő munkavégzés során viseljen védőruházatot, kesztyűt, 
szemüveget. 

 Az akkumulátorral kapcsolatos minden tevékenységtől a gyerekeket távol kell tartani! 

2. Tűz- és robbanásveszély 

 Kerülje a rövidzárlatot! Tilos fém tárgyakat, szerszámokat az akkumulátorra helyezni! 

 Az akkumulátor közelében nyílt láng használata, dohányzás, valamint szikra képződéssel járó 
tevékenység végzése �los! 

3. Figyelmeztetések 

 Az akkumulátort nem szabad közvetlen napsütésnek kitenni! Az akkumulátort �los hőt 
sugárzó eszköz közelében raktározni/működtetni. Az akkumulátort �los fagyveszélyes helyen 
tárolni/használni. Az op�mális működési tartomány: 0-40 fok Celsius.  

4. A használt akkumulátor veszélyes hulladék 

 Mely környezetszennyezést okozhat, ezért szigorúan �los kommunális szemétbe dobni vagy a 
környezetbe kihelyezni! 

5. Újrahasznosítás 

 A hulladékká vált akkumulátorokat elkülöníte�en kell gyűjt     eni és a kezelésre jogosult 
szervezetnek átadni! 

 

 

 

Budapest, 2020-03-30                                                           Készíte�e: Végh-Rupert A�la CleanOpt K�.     


