
 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 



A világ első öncserélő és önhegesztő kukája 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell: T1C 
 



 

Bevezető 

 

Üdvözöljük a Townew vásárlóinak körében! Gratulálunk a vásárláshoz! 
 

A Townew kényelmes, higiénikus szemétkezelési megoldásokat nyújt otthona és 

irodája számára. 

 

Fontos Biztonsági Utasítások 
 

Kérjük OLVASSA EL AZ ÖSSZES BIZTONSÁGI UTASÍTÁST mielőtt 

használatba venné az eszközt és őrizze meg ezt a tájékoztatót! 

 

1. Az eszköz csak beltéri háztartási használatra alkalmas. 

2. Esetleges kockázatok és sérülések elkerülése érdekében kérjük az eszközt 

kizárólag rendeltetésének megfelelően használja! 

3. Szükség esetén tisztítsa meg a műanyag felületeket nedves ruhával. 

4. Ne merítse vízbe vagy bármilyen más folyadékba az eszközt, illetve ne öblítse 

le folyó vízzel! 

5. Kapcsolja ki az eszközt amikor nem használja! 

6. Ne csukja le kézzel a fedelet és semmi esetre se erőltesse azt! 

7. A zsák elhegesztése közben ne nyissa fel manuálisan a fedelet és/vagy a kuka 

felső részét! 

8. Ne tegyen gyúlékony, robbanékony vagy égő/füstölő tárgyakat az eszközbe! 

9. Tűz, áramütés és személyi sérülés elkerülése érdekében csak a szükséges 

biztonsági előírásoknak megfelelő adapterrel töltse az eszközt! 

10. Ne próbálja saját kezűleg megjavítani az eszközt, mert ezáltal érvénytelenné 

teheti a garanciát! 

11. Csökkent fizikai, szenzoros vagy mentális képességekkel rendelkező, vagy a 

szükséges tapasztalattal és tudással nem rendelkező egyének (pl. gyerekek) 

csak a biztonságukért felelő személy felügyeletével és utasításai szerint 

használhatják az eszközt! 

12. A gyermekekre mindig felügyelni kell, hogy ne játszhassanak az eszközzel! 

  



 
 

 

 

Termékleírás 
 

 

 

 

     1. Fedél 

 

2. LED  

3. Utántöltő Gyűrű 

     

4. Mágneses külső gyűrű 

 

 

5. Infravörös érzékelő 

            8. Bekapcsológomb 

     

6. Nyomógomb     9. Töltőcsatlakozás 

7. Felső rész  

10. Tároló 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Alapvető Paraméterek 
 

Megnevezés Paraméter 

Kapacitás 15,5 L 

Akkumulátor 12V 2200 mAh 

Töltési idő 10 óra 

Adapter DC 5V 2A 

 

 

  



Használati utasítás 
 

1. Első használat 

 

1. Lépés: Használat előtt teljesen töltse fel az eszközt! Töltés közben az eszköz 

legyen bekapcsolt állapotban! 

2. Lépés: Tartsa nyomva a nyomógombot, amíg két sípolást nem hall. Ekkor az 

eszköz automatikusan behelyez egy szemeteszsákot. Ezután az eszköz használatra 

kész. 

 

 

2. Automatikus mód 

 

A fedél automatikusan felnyílik, ha az infravörös érzékelőtől 35 cm távolságon 

belül mozgást vagy közelítő tárgyat érzékel. 

 

 

3. Nyitott fedelű mód 

 

Automatikus módban tartsa nyomva a nyomógombot amíg egy sípolást nem hall, 

ekkor az eszköz Nyitott fedelű üzemmódba vált. A nyomógomb újbóli 

megnyomásával a fedél lecsukódik és az eszköz újra Automatikus üzemmódra vált. 

 

4. A szemetes zsák automatikus elhegesztése és cseréje 

 

Tartsa lenyomva a nyomógombot amíg két sípolást nem hall. Ekkor az eszköz 

automatikusan elhegeszti a szemeteszsákot. A fedél automatikus felnyílása után 

távolítsa el a lezárt szemeteszsákot! A fedél automatikus lecsukódása után az 

eszköz behelyez egy új szemeteszsákot.  

 

5. Töltés 

 

Ha az eszköz lemerül, folyamatos csipogást fog hallani. Töltse fel az eszközt a 

hozzá tartozó adapter segítségével. Győződjön meg róla, hogy töltés közben az 

eszköz bekapcsolt állapotban van! Töltés közben a LED villog, amikor az eszköz 

teljesen feltöltődött, akkor pedig lekapcsol. 

 

  



Az Utántöltő Gyűrű cseréje 
 
 

 

 
 

 

1. Váltson Nyitott fedelű módba  2. Távolítsa el a mágneses   3. Cserélje ki az Utántöltő   

      külső gyűrűt   Gyűrűt 
 

 

 

 

 

3. Tegye vissza a mágneses külső gyűrűt 5. Váltson Automatikus módba  6. Tartsa lenyomva a  

          gombot: az eszköz  

          automatikusan behelyez  

          egy új szemeteszsákot 

  



Hibaelhárítás 

 

Probléma Megoldás 

Érzékelő hiba A nyomógomb megnyomásával bizonyosodjon meg 

róla, hogy az eszköz nincs-e nyitott fedelű módban. 

Nyomógomb hiba Kapcsolja ki a készüléket és indítsa újra 10 másodperc 

múlva. 

Hiba a szemeteszsák 

cseréjekor 

Tisztítsa meg a kuka belsejét és távolítsa el az esetleg ott 

maradt szemetet, mert az zavarhatja az érzékelőt. 

 

 

Újrahasznosítás 

 

Ha lejárt az eszköz élettartalma, ne dobja ki azt más háztartási hulladékokkal 

együtt! Kövesse az országában meghatározott elektromos- és elektronikai 

hulladékok gyűjtésére vonatkozó szabályozásokat! A hulladék megfelelő kezelése 

elkerülhetővé teszi a környezetre és az emberi szervezetre gyakorolt esetleges 

káros hatásokat. 

 

Garancia 

 

A jelen dokumentumban vállalt garancia csak a Townew hivatalos partnereitől 

vásárolt termékekre vonatkozik. A termék anyagában vagy szerkezetében található 

hibákért a gyártó 1 év garanciát vállal. A garancia ideje a vásárlástól számított 1 

év. Garanciaigény esetén a vevő köteles a vételről szóló nyugta felmutatásával 

igazolni a vásárlás idejét. A garancia időn belül felmerülő bármilyen hiba esetén a 

gyártó megjavítja vagy kicseréli a készüléket, vagy visszatéríti annak teljes 

vételárát. Amennyiben érvényesíteni kívánja garanciaigényét, kérjük lépjen 

kapcsolatba a forgalmazóval, adja meg a vásárlás adatait, mellékelje a vásárlást 

igazoló nyugta másolatát és írja le részletesen a tapasztalt hibát! 

 

A garancia nem vonatkozik a következőkre 
 

1. Külső sérülések, beleértve a karcolásokat, horpadásokat és az anyag 

elöregedéséből eredő sérüléseket, stb. 

2. Nem rendeltetésszerű használatból, véletlen balesetből (beleértve többek között 

de nem kizárólagosan ütközést, tüzet és étel vagy egyéb folyadék kiömlését), 

elhanyagolásból, rongálásból, az eszköz átalakításából vagy módosításából, nem 

rendeltetésszerű terhelésből, nem megfelelő vagy jogosulatlan javításból, üzembe 

helyezésből vagy próbaüzemből illetve nem megfelelő tárolásból fakadó hibák 

vagy sérülések. 

3. A termék nem rendeltetésszerű használatából fakadó sérülések. 

4. Természetszerű kopás vagy elhasználódás. 

5. Az akkumulátor elöregedéséből/használatából eredő megnövekedett töltési idő. 



  



Jogi nyilatkozat 
 

A jelen felhasználói kézikönyv tájékoztató jellegű és semmilyen kötelezettséget 

nem jelent. A törvényileg meghatározott kereteken belül a jelen garancia és az 

abban meghatározott orvoslatok kizárólagosak minden más írásos vagy szóbeli, 

törvényes, explicit vagy hallgatólagos garanciával, orvoslattal vagy feltétellel. A 

Townew a törvényileg szabályozott kereteken belül elutasít minden törvényen 

alapuló vagy implicit garanciaigényt beleértve többek között de nem kizárólagosan 

az árusíthatóságra vonatkozó garanciát, a meghatározott célra való alkalmasságot 

és a rejtett vagy nem látható hibákra vonatkozó garanciát. Amennyiben a fenti 

garanciák nem elutasíthatóak, a Townew az ezen garanciákra adható orvoslat idejét 

a jelen garancia idejére és a Townew választása szerint a fent leírt javítási- vagy 

csere szolgáltatásokra korlátozza. Egyes államok (országok vagy tartományok) 

nem engedélyezi a garancia érvényesítési idejének korlátozását, így a fenti 

korlátozások önre esetleg nem vonatkoznak. A Townew nem garantálja a kuka 

szünet nélküli, vagy hiba mentes működését. A jelen dokumentumban foglalt 

garanciális orvoslatok kizárólagosak és egy fogyasztóra csak egyszer érvényesek. 


