
tento formulář vychází ze specikace SJ/t1364.
O uvádí obsah nebezpečné látky v části pod limitem uvedeným v GB / t26572-2011
X znamená, že alespoň jeden homogenní materiál součásti překračuje požadavek limitu 
specikovaný v GB / 26572-2011

Popis škodlivé látky: Obsah škodlivých látek v materiálech použitých ve výrobcích naší 
společnosti splňuje limitní požadavky GB/25672.
Mezi nimi složka "X" označuje, že s rozvojem globální technologické úrovně nelze dosáhnout 
nahrazení obsahu prvků škodlivých látek. S rozvojem technologie bude vyvíjeno úsilí o 
nahrazení nebezpečných látek.

Tento výrobek lze recyklovat podle obecných recyklačních nařízení a norem.

1. připojení:
Zapojte AC adaptér a zmáčkněte on, položte hrnek na 
stojan. Hrnek začne svítit zeleně.
Pokud hrnek bliká zeleně, hrnek je připojen a nabíjí se.
Pokud hrnek svítí zeleně, je zcela nabit.

2. výběr správné teploty:
ZZvolte teplotu mezi 45 C a 62,5 C tak, že prstem 
přejedete po led ukazateli stojanu
Teplota bude regulována pouze v případě, že je hrnek 
se stojanem propojen.

3. udržení teploty:
Pokud je teplota nápoje nižší než nastavená teplota, 
hrnek ho začne zahřívat.
PPokud je naopak vyšší, hrnek začne nápoj ochlazovat. 
Takto váš nápoj udrží v nastavené teplotě celých 24 
hodin
Pokud hrnek nezaznamená během dvou hodin 
žádnou aktivitu, automaticky se vypne

blikání    stabilní

Technická specikace hrnku

Model: Muggo Smart mug S1
Výkon: 320 ml
Baterie: 7.4 V/2200mAh Lithiová baterie
Velikost: 111 x 89 mm
Voděodolnost: IPX6 (Mug)
3 ba3 barevné LED světla
Materiál: 304  nerezová ocel, keramika, potisk
Okruh zboží: Jídlo
Vstup do adaptéru: 100-240V 50/60 Hz
Výstup z adaptéru:19V/1.89A
Teplotní rozsah: 45-62.5 C

před prací udržujte dno hrnku a tojan suchý
nenechávejte na slunci
vyhněte se prudkým nárazům, mohlo by dojít k 
poškození
Hrnek prošel certikací IPX6, lze jej mýt vodou 
neumývejte stojan vodou
nenechnenechávejte v hrnku dlouhodobě sycené nápoje

Nepoužívejte hrnek k dlouhodobému uchovávání 
produktů denní potřeby nebo dětské stravy v teple, je 
zde potenciální nebezpečí množení bakterií.

TIPY

pokud v hrnku není voda, LED kontrolka na 
stojanu pomalu bliká a pak se vypne
při vylití tekutiny se nemusíte obávat 
poškození stojanu, stačí ho otřít suchým 
hadrem
o použití si dejo použití si dejte pozor, stojan může být 
horký

Upozornění

Děkujeme, že používáte naše zboží Pro více 
informací nás kontaktujtena hello@muggo.com 
nebo na stránkách www.mugo.co.
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Světelný indikátor

význam barevného indikátoru

Stabilní bílé světlo: Dosažena nastavená teplota
Stabilní červené světlo: nízká baterie
Blikající zelená: nabíjení
Stabilní zelené světlo: nabito

Světelný indikátor na stojanu

Blikání ve směru hodinových ručiček: přirozené 
chlazení
Blikání proti směru hodinových ručiček: ohřívání
Stabilní bílá: nastavení teploty


