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SKVarná kanvica do auta
Návod na používanie

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 kanvica 
zodpovedá napätiu vo Vašom automobile.

Varovanie
Pred použitím si, prosím, pozorne prečítajte tieto pokyny. Nikdy prístroj nepoužívajte, ak je 
poškodený. Kanvicu nenechávajte v prevádzke bez dozoru. Držte mimo dosahu detí. Po pou-
žití kanvicu vždy odpojte zo zdroja a nechajte ju vychladnúť. Kanvicu nepoužívajte v blízkosti 
prístrojov poháňaných plynom. 

Používanie a údržba
Do kanvice nalejte množstvo vody podľa požadovaného počtu šálok. Nikdy neplňte kanvicu
nad značku MAX alebo pod značku MIN. Kanvicu zapojte do vhodného 12V konektora 
(zásuvky) vo Vašom aute. Vyčkajte varu, vodu použite a kanvicu opäť odpojte zo zásuvky. Za 
žiadnych okolností nesmie byť kanvica zapojená v zásuvke, ak v nej nie je voda! Používajte len 
čistú pitnú vodu. Pred uskladnením kanvice skontrolujte, či kanvica úplne vychladla. Pri čistení 
kanvice nepoužívajte umývacie prostriedky, použite čistý navlhčenú handru alebo špongiu.

Ochrana životného prostredia
Informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení
Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v okamihu, 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 negatív-
nych dopadov 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 priloženom 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 prístroja v dôsledku 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 do neho a pod
-  na škody vzniknuté neodborným zaobchádzaním, preťažením, použitím nesprávnych dielov, 

nevhodného príslušenstva alebo nástrojov a pod
U reklamovaných výrobkov, ktoré neboli správne zabezpečené proti mechanickému poškode-
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niu pri preprave nesie riziko prípadnej škody výhradne majiteľ.

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.


