
Czajnik samochodowy
Instrukcja obsługi

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że 
będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. Zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji obsługi 
opisują zasady prawidłowego użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z 
niej skorzystać w dowolnym momencie. 
Przed użyciem upewnij się, czy napięcie znamionowe czajnika odpowiada napięciu w 
instalacji elektrycznej Twojego samochodu.

Uwagi
Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z poniższymi zaleceniami. Nie wolno 
używać uszkodzonego produktu. Nie wolno pozostawiać załączonego czajnika bez nadzoru. 
Czajnik należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Każdorazowo po użyciu należy 
odłączyć urządzenie od źródła zasilania i pozostawić do wystygnięcia. Nie wolno używać 
czajnika w pobliżu urządzeń zasilanych gazem.

Sposób użycia i czyszczenie
Nalej do czajnika tyle wody, ile jest potrzebne do przygotowania wymaganej ilości 
napoju. Nie wolno napełniać czajnika powyżej poziomu oznaczonego MAX oraz poniżej 
poziomu oznaczonego MIN. Przewód zasilający podłącz do gniazda (np. zapalniczki) 12V w 
samochodzie. Poczekaj aż woda się zagotuje i odłącz czajnik od źródła zasilania. Pod żadnym 
pozorem nie wolno pozostawiać załączonego czajnika bez wody!!! Należy używać wyłącznie 
czystej wody pitnej. Przed odłożeniem na miejsce przechowywania należy upewnić się, że 
czajnik wystygnął. Do czyszczenia nie wolno używać żadnych środków myjących, czajnik 
należy myć wilgotną szmatką lub gąbką.

Ochrona środowiska naturalnego
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Po upłynięciu czasu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest 
nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać produktu 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 produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji 
obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie 
stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

- PL 1 - 



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.

Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.
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