
Samochodowy kubek termiczny z ogrzewaniem
Instrukcja obsługi

PL

Szanowni Klienci, dziękujemy za zaufanie jakie okazaliście nam poprzez zakup tego produktu. Mamy nadzieję, że będą Państwo 
w pełni zadowoleni. Ta instrukcja obsługi pomoże prawidłowo użytkować produkt, należy ją zachować. 

Przed użyciem konieczne jest sprawdzenie, czy napięcie, z którego korzysta urządzenie (12 V) odpowiada napięciu w 
gniazdku samochodowym. 

Dane techniczne 
Zasilanie:. 12V / max. 3A
Pojemność: max. 500 ml 
Temperatura: max. ~ 60 °C 
Długość kabla: 100 cm 

Ostrzeżenie
Przed użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z 
poniższymi wskazówkami. 
Nigdy nie wolno używać urządzenia, jeśli jest ono 
uszkodzone. 
Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez 
nadzoru. 
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
Po skończeniu użytkowania produktu, zawsze należy 
odłączyć zasilanie i ostudzić. 
Nie należy używać w pobliżu urządzeń zasilanych 
gazem.

Użytkowanie i konserwacja
Wlać do kubka żądaną ilość napoju (max. pojemność 
wynosi 500 ml). Przewód zasilający podłączyć do 
kubka a następnie do odpowiedniego gniazda 12V 
(zapalniczka) w samochodzie. Kubek jest wyposażony 
w automatyczną regulację ogrzewania, czyli będzie 
stale podgrzewał napój do około 60°C. Jeśli kubek jest 
pusty należy odłączyć go od źródła zasilania.

Ważne uwagi
Kubek nie może być podłączony do prądu gdy jest 
całkowicie pusty!
Kubek należy odłączyć od sieci, gdy silnik samochodu 
nie pracuje (tzn. nie ładuje akumulatora w 
samochodzie)! W przeciwnym razie może spowodować 
rozładowanie się akumulatora. 
Istnieje ryzyko poparzenia!
Przed wypiciem, należy upewnić się, że temperatura 
napoju nie jest zbyt wysoka. 
Kubek powinien być tak umiejscowiony w 
samochodzie, aby się nie przewrócił, a napój nie wylał. 
Przed schowaniem, upewnij się, że kubek ostygł.
Do czyszczenia wnętrza kubka można używać 
standardowych środków czyszczących. 
Do czyszczenia części zewnętrznych należy używać 
tylko czystej, wilgotnej szmatki lub gąbki. Nie można 
używać chemicznych środków czyszczących lub 
ściernych.

Ochrona środowiska naturalnego
Informacje dotyczące likwidacji urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych.
Po upłynięciu czasu żywotności produktu lub w momencie, 
kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać 
urządzenia do odpadów domowych. Aby dokonać 
właściwej utylizacji produktu, należy oddać go do 
wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty 
nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować 
cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję 
przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na 
środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby 
mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. 
Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub 
w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku 
nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może 
zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on 
uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając z 
produktu stosuj się do wskazówek zawartych w załączonej 
instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli 
wprowadziłeś zmiany w produkcie lub nie stosowałeś się 
do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w 

trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową 

konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana 
elementów zużywających się podczas normalnego 
użytkowania itd.),

- usterek spowodowanych wpływem warunków 
zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, 
nieodpowiednie użytkowanie itp.),

- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z 
upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,

- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego 
obchodzenia się z produktem, używania nieodpowiednich 
akcesoriów bądź narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu 
powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia 
transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania 
ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada 
za błędy powstałe w druku. Zamieszczone w instrukcji 
ilustracje mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od 
modelu zakupionego produktu.
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