
6 db-os automata csepegtető
(KBL-018)

Használati és kezelési útmutató
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Általános tudnivalók
A Használati utasítás a biztonságra és a használatra vonatkozó fontos utasításokat

tartalmazza. Fontos tudnivalókat tartalmaz az üzembe helyezésről és a kezelésről. A termék

használata előtt alaposan olvassa el a használati útmutatót, különösen a biztonsági

előírásokat. A használati útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a

termék károsodásához vezethet. A használati útmutató az Európai Unióban érvényes

szabványok és szabályok alapján készült.

Őrizze meg a használati útmutatót. A terméket csak a leírtaknak megfelelően és a

megadott alkalmazási területeken használja. A termék harmadik fél számára való

továbbadása esetén kézbesítse vele annak a teljes dokumentációját is, beleértve a Kezelési

útmutatót.

A Használati és kezelési útmutatóban szereplő képek csak illusztrációk.

Biztonsági tudnivalók

Rendeltetésszerű használat

A terméket kizárólag a használati útmutatójában leírtaknak megfelelően használja.

Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt és/vagy

személyi sérülést okozhat. A termék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való.

A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért

nem vállal felelősséget.

Biztonsági figyelmeztetések

Használatba vétel előtt olvassa végig a Kezelési útmutatót. Ennek a Kezelési

útmutatónak a be nem tartásából fakadó károk esetén érvényét veszíti a

szavatosság/garancia. A következményi károkért nem vállalunk felelősséget!

A szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából

eredő tárgyi vagy személyi károkért nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben érvényét

veszti a szavatosság/garancia.

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a termék önkényes átalakítása és/vagy

módosítása nem megengedett.

Figyelem!

Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés

következtében is megsérülhet.

Ha a terméken sérülés, deformálódás látható, akkor ne használja tovább.

Ne szerelje szét a készüléket!

A terméket soha ne tegye mikrohullámú sütőbe!

Sérülésveszély!

Ne használja a terméket, ha valamilyen károsodást észlel! Ellenőrizze, hogy

valamennyi alkatrész szakszerűen van összeszerelve! Szakszerűtlen szerelés esetén

sérülésveszély áll fenn

Figyelem!
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Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletek hatásának, vagy erős mechanikai

igénybevételeknek! Ellenkező esetben a termék deformálódhat.

A terméket semmiképp nem javíthatja, másképp nem garantálhatjuk a megfelelő
működését. Ezen utasítás figyelmen kívül hagyása a garanciát megszünteti.

Ne helyezze a készüléket hőforrás közelébe!
Figyelmeztetés! Élet- és balesetveszély kisgyermekek és gyermekek számára!

Soha ne hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül a csomagolóanyagokkal! A tasakok és
fóliák nem játékszerek. Ügyeljen arra, hogy gyermeke ne húzza a fejére, vagy le ne nyeljen a
részeit.

A csomagoló anyagok által fulladásveszély áll fenn. A gyerekek nem képesek

felismerni a készülék használatával fellépő veszélyeket.

Tárolja a terméket a gyerekek számára nem elérhető helyen! Az apró alkatrészeket ne

hagyja gyermekek közelében, mert azok fulladást okozhatnak!

Használat

Specifikációk

- Anyaga: műanyag
- Mérete: 13,5 cm*3,5 cm
- Terhelhetőség: maximum 1,5 literes vizes palack

-

Használati utasítás

A leszúrható részen található egy kör alakú nyílás. Ide helyezze bele a T alakú

csatlakozót, majd tekerje rá a kupakot. A kupakkal tudja szabályozni a csepegés mértékét. A

leszúrható részre rá tudja csavarni a vizes palackot, majd ez után szúrja le a földbe a

csepegtetőt úgy, hogy a kis csap a föld felett helyezkedjen el 1-3 cm-el.

Ápolás és tisztítás

Ne tisztítsa mosogatógépben.
Mellőzze a tisztító- és súroló szerek, és a kemény éles tisztító eszközök használatát! A

szakszerűtlen tisztítás a termék sérülését okozhatja!

A készüléket gondosan tisztítsa meg pl. egy puha, tiszta ruhával, vagy ecsettel!
Makacs szennyeződés esetén tisztítsa meg nedves ronggyal, törlőkendővel.

Tisztítása kézi mosogatással, mosogatószeres, vízzel ajánlott.

Minden esetben ügyeljen rá, hogy a termék megfelelően kiszáradjon, biztosítsa

szellőzését, mert a nem megfelelő szárítás és tárolás a termék károsodását okozhatja.

Leselejtezés

A csomagolás leselejtezése

A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papír, a fóliát a

műanyag szelektív hulladék-gyűjtőbe helyezze!
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A 6 db-os automata csepegtető leselejtezése

A terméket az országában érvényes selejtezési előírásoknak megfelelően selejtezze

le. A leselejtezés lehetőségeiről tájékozódjon a megfelelő hatóságnál. Amennyiben a termék

használhatatlanná válik, a törvényi előírások szerint minden felhasználó köteles elkülöníteni

a háztartási hulladéktól és leadni a legközelebbi gyűjtőállomáson. Így biztosítható a kidobott

készülékek szakszerű újra hasznosítása és a környezetkárosító hatások elkerülése.
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