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PODGRZEWACZ KUBKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI

55°C

OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE

KONSERWACJA

BUDOWA PRODUKTU

Woda, którą pijemy na co dzień, jest albo zbyt ciepła, albo zbyt zimna. 
Ze względów zdrowotnych powinniśmy pić wodę o właściwej tempera-
turze  Czyli 52 - 55 °C. Blokada podgrzewacza sprawia, że nasz napój 
przez cały czas utrzymuje prawidłową temperaturę. Nasze urządzenie 
podgrzewa wodę za pomocą energooszczędnego systemu termosta-
tycznego, a przy tym włącza i wyłącza się dzięki blokadzie.

Test: połóż urządzenie na płaskiej powierzchni. Włącz urządzenie. 
Dotknij bazę dłonią, aby sprawdzić, czy urządzenie działa. Wskaźnik 
mocy informuje nas, że urządzenie jest włączone.
Podgrzewanie: przed użyciem upewnij się, że kubek jest czysty i 
napełniony wodą. Postaw kubek w okręgu zaznaczonym na podgrze-
waczu. Urządzenie włączy się poprzez aktywację przycisku grawitacyj-
nego. Zapali się wskaźnik i rozpocznie się podgrzewanie.
Wyłączanie: zdejmij kubek z podstawki. Przycisk grawitacyjny wyłączy 
urządzenie. Podgrzewanie zostanie przerwane.
Uwagi: Jeśli woda w kubku jest gorąca, jej temperatura powoli opadnie 
do 52-55 °C. Jeśli woda w kubku jest zimna, zostanie ona podgrzana 
do 52-55 °C. Temperatura wody zależy też od temperatury pomiesz-
czenia i obecności bądź braku przykrywki.

UWAGA

W celu bezpiecznego użytkowania tego produktu przeczytaj wszystkie 
instrukcje i przestrzegaj ich.
A. Upewnij się, że napięcie twojej sieci elektrycznej odpowiada 
wymaganiom urządzenia określonym w instrukcji.
B. Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, należy wymienić go u 
producenta lub konserwatora.
C. Produktu nie należy umieszczać w zasięgu dzieci lub osób z 
niepełnosprawnościami lub innego rodzaju ograniczeniami.
D. Przed czyszczeniem urządzenia należy je odłączyć od prądu. 
Podczas użytkowania podgrzewacza pilnuj, aby wtyczka pozostawała 
sucha.
E. Nie wylewaj wody ani innych płynów na urządzenie. Nigdy nie 
zanurzaj produktu w wodzie w celu jego wyczyszczenia.
F. Ostrzeżenie: jeśli powierzchnia kubka jest uszkodzona, nie używaj 
produktu.

A. Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie, odłącz je od prądu i 
odczekaj 5 minut.
B. Kubek należy myć standardową metodą. Uważaj, by nie porysować 
dna kubka metalowymi przedmiotami.
C. Czyść kubek odrobiną odpowiedniego detergentu.
D. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, wyczyść go i 
odstaw w suche i dobrze wentylowane miejsce, aby uniknąć 
zawilgocenia.

Przewód grzejny

Wskaźnik mocy Blokada

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PARAMETRY PRODUKTU

Brak grzania; wskaźnik mocy jest wyłączony. Sprawdź, czy urządzenie 
jest podłączone do prądu i czy wtyczka nie jest zbyt luźno umiejscowio-
na w gniazdku. 
Kontakt jest nieprawidłowy; wskaźnik mocy mruga.
Sprawdź, czy urządzenie stoi na płaskiej powierzchni oraz czy nic nie 
znajduje się pod przyciskiem grawitacyjnym.
Wskaźnik jest zapalony, ale panel się nie nagrzewa. W panelu 
zachodzi proces transferu ciepła. Po włączeniu urządzenia odczekaj 5 
minuty na ustabilizowanie się temperatury w panelu.
Temperatura jest niska. Umieść kubek w środku panelu i przykryj 
kubek pokrywką.

Nazwa produktu:
Model:
Moc:
Waga:
Wymiary:
Zasilanie:
Norma:

podgrzewacz kubka
F10188

10W
~300 g

166 x 140 x 175 mm
DC5V 1.5A-2.0A USB

GB4706.1-2005 GB4706.55-2008

Unikaj rozlewania wody na podstawę i nie zanużaj jej w wodzie

*Zdjęcie poglądowe - brak kubka w zestawie


