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Vážený zákazník, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku. Veríme, že s ním budete plne spokojný. 
Tento návod slúži pre správne používanie výrobku. Uchovajte ho pre jeho prípadné ďalšie použitie.

Pred použitím skontrolujte, či napätie výrobku (12 V) zodpovedá napätiu vo Vašom automobile.

Technické údaje
Napájanie: 12V / max. 3A 
Objem: max. 450ml 
Teplota: max. cca. 60°C 
Dĺžka napájacieho kábla: cca. 100cm

Varovanie
Pred použitím si pozorne prečítajte tieto pokyny. 
Nikdy prístroj nepoužívajte, ak je poškodený. 
Hrnček nenechávajte v prevádzke bez dozoru. 
Držte mimo dosahu detí. 
Po použití výrobok vždy odpojte zo zdroja a nechajte ho 
vychladnúť. 
Nepoužívajte v blízkosti prístrojov poháňaných plynom.

Použitie a údržba
Do hrnčeka nalejte množstvo nápoja podľa Vašej požiadavky. 
Max. objem je 450ml. Hrnček prepojte napájacím káblom
a pripojte do vhodného 12V konektora (zásuvky) vo Vašom 
aute. Hrnček je vybavený termostatickou kontrolou ohrevu, 
tzn. bude nápoj neustále prihrievať na cca. max. 60°C. 
Ak hrnček vyprázdnite, odpojte ho od napájania.

Dôležité upozornenia
Hrnček nesmie byť zapojený v zásuvke, keď je úplne
prázdny! Hrnček odpojte od siete, ak nie je auto dlhšiu 
dobu v prevádzke (tzn. alternátor nedobíja auto batériu)!
V opačnom prípade hrozí jej vybitie. 

NEBEZPEČENSTVO OBARENIA
Pred napitím si overte, či nie je teplota nápoja príliš 
vysoká. Hrnček umiestnite v aute tak, aby nehrozilo jeho 
prevrhnutie a vyliatie obsahu.

Pred uskladnením skontrolujte, či hrnček úplne vychladol. Pre 
čistenie vnútornej časti môžete použiť štandardné umývacie 
prostriedky. Pre očistenie vonkajších častí použite iba čistú 
navlhčenú handru alebo špongiu. Nepoužívajte abrazívne
a chemické čistiace prostriedky.

Ochrana životného prostredia
Informácie k likvidácii elektrických a elektronických 
zariadení.
Po uplynutí doby životnosti produktu alebo v okami-

hu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte 
do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku 
ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú 
prijaté zdarma. 
Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné 
zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych do-
padov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť 
dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti 
si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného 
miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť 
v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Servis
V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek chybu, 
kontaktujte servisné oddelenie. 
Pri používaní výrobku sa riaďte pokynmi uvedenými v prilože-
nom návode na použitie. na reklamáciu 
nebude braný ohľad, pokiaľ ste výrobok pozmenili alebo ste sa 
neriadili pokynmi uvedenými v návode 
na použitie.

Záruka sa nevzťahuje
-  na prirodzené opotrebovanie funkčných častí výrobku

v dôsledku jeho používania 
-  na servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou výrobku 

(napr. čistenie, výmena dielov podliehajúcich bežnému 
opotrebovaniu ...) 

-  na závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatickými 
podmienkami, prašnosťou, nevhodným používaním a pod.) 

-  na mechanické poškodenie v dôsledku pádu prístroja, nárazu, 
úderu a pod. 

-  na škody vzniknuté neodborným zaobchádzaním, preťaže-
ním, použitím nesprávnych dielov, nevhodného príslušenstva 
alebo nástrojov a pod.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v návode na 
použitie a neručí za možné tlačové chyby. Vyobrazenie a popis 
sa môžu líšiť od skutočnosti v závislosti od modelu. 
U reklamovaných výrobkov, ktoré neboli riadne zabezpečené 
proti mechanickému poškodeniu pri preprave nesie riziko 
prípadnej škody výhradne majiteľ.

Termohrnček s ohrevom do auta
Návod na používanie
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