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Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, hogy termékünkkel Ön is elégedett lesz és hosszú ideig 
szolgálja majd Önt. A használati útmutató fontos információkat tartalmaz a termék rendeltetésszerű használa-
tával kapcsolatban. Használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi 
áttekintésre is.

Termékismertető – használat
A termék egyszerű és praktikus eszköz borok és egyéb 
üvegben tárolt italok megfelelő hőmérsékletének 
ellenőrzéséhez. A hőmérő rendkívül egyszerűen 
használható. Vegye ki a csomagolásából a hőmérőt, 
enyhén hajlítsa meg és helyezze rá a borosüvegre. Várja 
meg, míg a színjelző skálán megjelenik a hőmérséklet 
értéke. Megj.: a hőmérőt úgy helyezze fel az üvegre, 
hogy az érzékelője a címke alatt helyezkedjen el. 

Jellemzők:
Méréstartomány: +4 - +24 °C 
Felbontás: 2 °C 

Karbantartás:
A termék nem érintkezhet közvetlenül folyadékokkal, 
ne tegye mosogatóba. Törölje tisztára benedvesített 
törlőkendővel.

Környezetvédelem
A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes megron-
gálódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, 
a készüléket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, 
hanem szedje szét alapanyagai szerint és a környe-
zetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes 
anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken. A helyes meg-
semmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az 
emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen 
szemétlerakás súlyosan károsíthat.
További információkról érdeklődjön a legközelebbi 
szemétgyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. 
A helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetkö-
zi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga 
után.

Szerviz
Ha a vásárlás után a készülék állapotában bármilyen hi-
bát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben 
mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. 

A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat 
és mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia 
érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik
•  a rendszeres használat során bekövetkező természe-

tes alkatrészkopásra, elhasználódásra
•  a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő 

meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
•  külső körülmények okozta hibákra (pl. klimatikus 

hatások, poros környezet, nem rendeltetésszerű 
használat stb.)

•  a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következté-
ben keletkezett mechanikus sérülésekre.

•  a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő 
kiegészítő szerszámok és alkatrészek használata során 
fellépő meghibásodásokra.

A reklamációra visszaküldött termékek esetében a 
nem megfelelően bebiztosított szállítási körülmények 
során fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa 
felelős.
A gyártó fenntartja a jogot az útmutató megváltoztatá-
sára a termék továbbfejlesztése céljából, és nem felel az 
esetleges nyomdai hibákért.
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