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1. Proszę używać tylko małych ręczników (wymiary 18 x 18 cm), wyłącznie ze 100% bawełny. 

2. Po całkowitym zanurzeniu ręcznika w zimnej wodzie na co najmniej 30 sekund należy go lekko 

wycisnąć, tak aby przestała kapać woda. Bawełniane włókna muszą być całkowicie mokre, w 

przeciwnym razie mogą zżółknąć pod wpływem połączonego działania światła i podgrzewania. 

3. Wyjąć wewnętrzny koszyk z Hot Caby. 

4. Zrolować ręczniki i delikatnie włożyć je do koszyka. 

5. Włożyć koszyk z ręcznikami do Hot Caby i zamknąć drzwi. 

6. Nacisnąć główny włącznik „ON”, który znajduje się po prawej stronie urządzenia. 

7. Hot Caby posiada wewnętrzne automatyczne urządzenie regulujące - termostat, który pozwala 

na utrzymanie temperatury w środku na poziomie 45ºC (+/- 10%). 

8. Włączone Hot Caby automatycznie zachowuje wewnętrzną temperaturę ok. 45ºC przy 

ograniczonym poborze energii. Nie używać (włączać) Hot Caby bez ręczników w środku! 

9. Hot Caby posiada dodatkową, wewnętrzną bakteriobójczą lampę, aby ręczniki pozostały czyste i 

bez brzydkiego zapachu. Wciśnij przełącznik po prawej stronie (GERMICIDAL SWITCH), aby ją 

włączyć. Kiedy drzwi będą zamknięte niebieskie światło będzie widoczne przez przednią szybę. 

Uwaga: 

1. W wyniku działania urządzenia powstają skondensowane krople, które są zbierane do małego, 

czarnego pojemnika pod drzwiczkami Hot Caby. Aby opróżnić pojemnik można go zsunąć lub 

wystarczy podłączyć dołączony dren (mała przezroczysta pipetka) do miseczki znajdującej się w 

pobliżu (lub podobnego pojemnika typu wazon na kwiaty). 

2. Ręczniki można skropić ulubionym zapachem wedle upodobań.  

3. Nie wkładać żadnych plastikowych rzeczy (reklamówki, folie itd.) do Hot Caby. 

4. Urządzenie należy czyścić przy użyciu roztworu z wyciśniętej cytryny, octu (przeciwko osadowi z 

kamienia) i alkoholu. Nie używać chemicznych detergentów. 
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Ważne: 

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (włączając dzieci) o ograniczonej 

sprawności fizycznej, sensorycznej, o ograniczonych zdolnościach umysłowych lub z brakiem 

doświadczenia i wiedzy, chyba że podczas użytkowania będą pod opieką osoby odpowiedzialnej za 

ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem. 

 

Nie używać Hot Caby bez ręczników w środku.  

Nie używać do celów medycznych lub innych, do których Hot Caby nie jest przeznaczone. 

Nie patrzeć bezpośrednio na szkło lampy, jeśli w momencie otwarcia drzwi lampa wciąż działa. 

Należy wówczas wyłączyć Hot Caby, nie używać więcej urządzenia i zgłosić się do serwisu. 

 

 

 
                                                                   
 
 


