
Kubek z podgrzewaczem na USB 200 ml | Pearl (PE6641)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Cechy produktu:

• zasilanie przez port  USB w komputerze -  nie  potrzebne

baterie 

• łatwa konfiguracja, nie wymaga sterowników, plug & play

• pobór mocy: 2,5 W przy 5 V 

• płyta grzewcza ma około 30 °C

• z przyciskiem ON /OFF

• zielona dioda LED jako ogólna lampka pracy

• czerwona dioda jako lampa pracy płyty grzewczej

• metalowa płyta posiada izolację chroniącą przed poparzeniami

• wymaga niezależnego portu USB.

Szczegóły produktu

1. Gniazdo  do  zasilacza  (zasilacz  nie  jest

częścią zestawu)

2. Płyta grzewcza

3. Przycisk ON / OFF

4. Dioda LED pracy

5. Dioda LED pracy dla ogrzewania

6. Kabel USB z wtyczką 

Użytkowanie

1. Najpierw należy  podłączyć  kabel  USB do portu  USB w komputerze.  Jeśli  to  możliwe,

należy używać bezpośredniego portu USB. Zaświeci się zielona dioda LED.

2. Kubek z napojem należy postawić na metalowej płycie.

3. Należy nacisnąć przycisk ON / OFF, aby włączyć płytę grzewczą.

4. Teraz zaświeci się czerwona dioda LED, a napój nagrzewa się.
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5. Jeśli urządzenie nie jest używane należy je wyłączyć.

Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania

z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Nie należy dotykać płyty grzewczej, gdy jest włączona.

• Nie należy zanurzać płyty grzewczej w wodzie oraz innych płynach.

• Należy wyłączyć urządzenie, jeśli nie jest używane.

• Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej

utylizacji  urządzenia  należy  skontaktować się  z  organizacją  odpowiedzialną  za zbiórkę  elektro-

odpadów w wybranej miejscowości.

Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH  oświadcza,  że  produkt  PE-6641  jest  zgodny  z  dyrektywą  EMV  2004/108/EG

i dyrektywą RoHS 2011/65/EU. 
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