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HUAutós vízforraló kancsó
Használati útmutató

Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, hogy termékünknek 
hosszú ideig elégedett használója lesz. Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati útmuta-
tót, és őrizze meg későbbi áttekintésre is. A termék használatba vétele előtt ellenőrizze, hogy a 
termék címkéjén feltüntett feszültség értéke megfelel-e a szivargyűjtó feszültségértékének.

Figyelmeztetés
A termék használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót. Soha ne használj a termé-
ket, ha az megsérült. Ne hagyja felügyelet nélkül a csatlakoztatott terméket. A kancsót tartsa 
távol gyermekektől. Használat után vegye le a csatlakoztatóról a kancsót, és hagyja lehűlni. Ne 
használja a kancsót gázkészülékek közelében. 

Használat és karbantartás
Töltse meg a kancsót a szükséges mennyiségű vízzel. Ne töltsön több vizet a kancsóba a MAX 
jelzésen túl, és kevesebbet a MIN jelzésnél. A kancsót csatlakoztassa a megfelelő 12V-os csatla-
koztató aljzathoz a gépjárműben. Forralja fel a vizet, töltse ki, majd vegye le a kancsót a csatla-
koztató aljzatról. Soha ne csatlakoztassa a kancsót a hálózati aljzathoz üresen, víz nélkül!!! 
Kizárólag tiszta ivóvizet töltsön a kancsóba. Tárolás előtt várja meg, hogy a kancsó teljesen 
lehűljön. A kancsó tisztításához ne használjon mosogtószereket, kizáróalg tiszta benedvesített 
kendőt vagy szivacsot használjon.

Környezetvédelem
Információk az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítéséről
A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már 
nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alapa-
nyagai szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a 
kijelölt gyűjtőhelyeken.
A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőr-
zéséhez, melyeket a helytelen szemétlerakás súlyosan károsíthat. További információkról 
érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen 
megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat 
maga után.

Szerviz
Ha a vásárlás után a készülék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat.
Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmuta-
tóval eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét 
veszti.

A garancia nem vonatkozik
• a rendszeres használat során bekövetkező természetes alkatrészkopásra, elhasználódásra
• a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
•  külső körülmények okozta meghibásodásokra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, nem 

rendeltetésszerű használat stb.)
• a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.
•  a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítő szerszámok és alkatrészek 

használata során fellépő meghibásodásokra.
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A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően bebiztosított szállítási 
körülmények során fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős.
A gyártó fenntartja a jogot a használati útmutató megváltoztatására a műszaki lehetőségek és 
a termék továbbfejlesztése céljából, és nem felel az esetleges nyomdai hibákért. Az ábrákon 
szereplő modell különbözhet a valódi terméktől.


