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TOPCOM Travel Bottle Warmer 100

1 WPROWADZENIE
Gratulujemy zakupu podgrzewacza/sch!adzacza - Travel Bottle 
Warmer 100. Mamy nadziej", #e b"d$ Pa%stwo u#ywa& go z 
zadowoleniem.

2 UWAGI DOTYCZ-CE BEZPIECZE3STWA

•  To nie jest zabawka. Urz$dzenie nale#y instalowa& z dala od 
dost"pu dzieci.

•  Przegrzanie mo#e doprowadzi& do uszkodzenie butelki. Kontroluj 
temperatur" co 10 minut. Nie podgrzewaj d!u#ej ni# jest to 
konieczne.

•  Od!$cz urz$dzenie po zako%czeniu podgrzewania.

•  Zawsze kontroluj temperatur" po#ywienia przed podaniem go 
dziecku.

•  Nie wolno podgrzewa& butelki za d!ugo, aby utrzyma& po#ywienie 
zawsze (wie#e.

•  Je#eli urz$dzenie ulegnie uszkodzeniu, nie wolno naprawia& go 
lub wymienia& jakichkolwiek cz"(ci samemu. Nie wolno 
rozmontowywa& urz$dzenia.

•  Nie wolno my& urz$dzenia w zmywarce do naczy%, gdy# cz"(ci 
elektroniczne mog$ ulec uszkodzeniu.

3 OBS5UGA
•  Otwórz torb".

•  Zdejmij pasmo podgrzewaj$ce.

•  Owi% (ci(le pasmo ogrzewaj$ce 
wokó! butelki i zapnij zaczep.

Pasmo podgrzewaj-ce mo6e by7 
tak6e stosowane do utrzymania 
butelki ch5odnej podczas podró6y. 

•  Wyci$gnij wtyczk" zapalniczki z 
ty!u urz$dzenia.

•  Pod!$cz wtyczk" do gniazdka 
zapalniczki w samochodzie. 
Zapali si" kontrolka zasilania.

•  Podgrzanie butelki 200 ml 
zajmuje oko!o 20 do 30 minut. 
Wska)nik podgrzewania to oko!o 
1°C/minut" dla butelki 200ml.

•  Sprawd) temperatur" po#ywienia 
przed podaniem go dziecku.

4 KONSERWACJA I OBCHODZENIE SI9 Z 
URZ-DZENIEM

Od!$cz podgrzewacz z gniazdka zapalniczki i pozwól, aby wystyg!.
Wytrzyj podgrzewacz przy pomocy wilgotnej szmatki.
Nigdy nie wolno zanurza& urz$dzenia w wodzie. Mo#e to spowodowa& 
jego powa#ne uszkodzenia.

5 SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Zasilanie (gniazdko zapalniczki samochodu): Pr$d sta!y 12V
Pobór mocy: 25 Watt
Temperatura dzia!ania: +7°C ~ +45°C

Przed u6yciem prosimy o uwa6ne zapoznanie si; z 
niniejsz- instrukcj- obs5ugi. Instrukcj; obs5ugi nale6y 
przechowywa7 w bezpiecznym miejscu do wgl-du.
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6 USUWANIE URZADZENIA (>RODOWISKO)
Na koniec okresu eksploatacji produktu nie nale#y go 
wyrzuca& razem ze zwyk!ymi odpadami domowymi, ale 
trzeba go zanie(& do punktu zbiórki zajmuj$cego si" 
recyklingiem sprz"tu elektrycznego i elektronicznego. 
Wskazuje na to symbol umieszczony na produkcie, na 
instrukcji obs!ugi i/lub opakowaniu.

Niektóre materia!y wchodz$ce w sk!ad niniejszego produktu mo#na 
ponownie wykorzysta&, je#eli zostan$ dostarczone do punktu zbiórki w 
celu recyklingu. Dzi"ki ponownemu wykorzystaniu niektórych cz"(ci lub 
surowców ze zu#ytych produktów przyczyniaj$ si" Pa%stwo w istotny 
sposób do ochrony (rodowiska.
Aby uzyska& informacje na temat lokalnych punktów zbiórki, nale#y 
zwróci& si" do w!adz lokalnych.

7 GWARANCJA TOPCOM
7.1  OKRES GWARANCJI

Urz$dzenia Topcom s$ obj"te 24-miesi"cznym okresem gwarancji. 
Okres gwarancji rozpoczyna si" w dniu zakupu nowego urz$dzenia. 
Gwarancja na akumulatorki jest ograniczona do 6 miesi"cy od daty 
zakupu. Cz"(ci eksploatacyjne lub wady nieznacznie wp!ywaj$ce na 
dzia!anie lub warto(& sprz"tu nie s$ obj"te gwarancj$.
Gwarancj" nale#y udowodni&, przedstawiaj$c oryginalny rachunek 
zakupu, na którym widnieje data zakupu oraz model urz$dzenia.

7.2  OBS5UGA GWARANCJI
Wadliwe urz$dzenie nale#y zwróci& do zak!adu serwisowego Topcom 
wraz z wa#nym rachunkiem zakupu.
Je#eli w urz$dzeniu wyst$pi usterka w trakcie trwania okresu gwarancji, 
firma Topcom lub jej autoryzowany zak!ad serwisowy bezp!atnie usunie 
powsta!$ usterk" spowodowan$ wad$ materia!ow$ lub produkcyjn$.
Firma Topcom b"dzie wype!nia& zobowi$zania gwarancyjne wed!ug 
w!asnego uznania, naprawiaj$c lub wymieniaj$c wadliwe urz$dzenia 
lub podzespo!y wadliwych urz$dze%. W przypadku wymiany, kolor i 
model urz$dzenia mog$ ró#ni& si" od urz$dzenia pierwotnie 
zakupionego. Data pierwotnego zakupu b"dzie okre(la& pocz$tek 
okresu gwarancyjnego. Okres gwarancyjny nie ulega przed!u#eniu, 
je#eli urz$dzenie zosta!o wymienione lub naprawione przez Topcom lub 
autoryzowany zak!ad serwisowy.

7.3  WYJ-TKI OD GWARANCJI
Uszkodzenia lub wady spowodowane nieprawid!owym obchodzeniem 
si" lub prac$ z urz$dzeniem oraz uszkodzenia powsta!e w wyniku 
zastosowania nieoryginalnych cz"(ci lub akcesoriów nie zalecanych 
przez Topcom, nie s$ obj"te gwarancj$.
Bezprzewodowe telefony Topcom przeznaczone s$ do pracy wy!$cznie 
z akumulatorkami. Uszkodzenia spowodowane u#ywaniem zwyk!ych 
baterii nie s$ obj"te gwarancj$. Gwarancja nie obejmuje szkód 
wywo!anych przez czynniki zewn"trzne, takich jak pioruny, woda i 
ogie%, ani uszkodze% powsta!ych w czasie transportu.
Gwarancja nie ma zastosowania, je#eli numer seryjny urz$dzenia 
zosta! zmieniony, usuni"ty lub nie mo#e zosta& odczytany.
Wszelkie roszczenia gwarancyjne zostan$ uznane za niewa#ne w 
przypadku, gdy urz$dzenie by!o naprawiane, zmieniane lub 
modyfikowane przez kupuj$cego lub niewykwalifikowane punkty 
serwisowe nieupowa#nione przez Topcom.

Symbol CE oznacza, ten produkt spe!nia podstawowe wymogi i 
postanowienia dyrektywy 2004/108/EEC.
Deklaracj" zgodno(ci mo#na znale)& w:

http://www.topcom.net/cedeclarations.asp


