AUTOCHLADNIČKA

CZ

model HS-240-02, 12V DC /230V AC
NÁVOD K POUŽITÍ
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním
budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další
použití. Před použitím si, prosím, přečtěte všechny instrukce a rady týkající se používání výrobku i jeho údržby.

Obsah balení:
- chladnička
- 12V DC kabel k připojení do zdířky napájecího auto
konektoru

- 220-240V AC kabel k připojení chladničky do sítě
- návod k použití

12V DC zapojení (instalace v autě):

220-240V AC zapojení (síťové připojení):

1. Vypněte chladničku. (Přepněte na „OFF“)
2. Připojte 12 V DC kabel do zdířky chladničky označené 12V a jeho druhý konec zapojte do zdířky zapalovače cigaret (napájecí auto konektor).
3. Přepínač přepněte na „COLD“ k chlazení, nebo na
„HOT“ k ohřevu. K vypnutí přepněte na „OFF“.

1. Vypněte chladničku. (Přepněte na „OFF“)
2. Připojte 220-240 V AC kabel do zdířky chladničky
označené 220-240V a jeho druhý konec zapojte do
síťové zásuvky.
3. Přepněte na „COLD“ k chlazení, nebo na „HOT“
k ohřevu. K vypnutí přepněte na „OFF“.

Důležité upozornění:
Vždy vypojte chladničku z napájecího auto konektoru
a přepněte jí na „OFF“, když je motor auta vypnutý,
zabráníte tak vybití autobaterie.

Nepřepínejte z funkce chlazení (COLD) na funkci
ohřevu (HOT), nebo obráceně bez prodlevy
po dobu 5 minut v pozici OFF.

PARAMETRY:

DŮLEŽITÉ POKYNY PRO PROVOZ:

- objem chladničky 24 ℓ
- napájení 12V DC nebo 230V AC
- příkon: 65 W (chlazení) / 50 W (ohřev)
- teplota okolního prostředí pro užití: 5-32°C
- chlazení: o 10 až 15°C níže, než teplota okolního
prostředí
- ohřev: na 45°C nebo více (dle teploty okolí)
- indikace funkce (zelené světlo: probíhá funkce chlazení; červené světlo: probíhá funkce ohřevu)

1) Výrobek zapojte do vhodného 12V konektoru (zásuvky) ve Vašem voze.
2) Před použitím zkontrolujte, zda napětí lednice (12V)
skutečně odpovídá napětí ve Vašem automobilu.
Zástrčku zasuňte dostatečně hluboko do auto konektoru, aby nedošlo vlivem přechodového odporu
a následného zahřívání k poškození konektorů.
3) S výrobkem zacházejte opatrně. Může být poškozen
pádem, nebo klepnutím o zem i z malé výšky.
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4) Nepracujte s přístrojem a nenechávejte přístroj ve
vlhkém a extrémně teplém prostředí.
5) Nezakrývejte průduchy ventilace. Volná cirkulace
vzduchu je nutná pro správnou účinnost.
6) Udržujte přístroj včetně zásuvek a konektorů čistý.
Očišťujte je pravidelně od prachu a nečistot.

ÚDRŽBA:
Při čištění neponořujte přístroj do tekoucí vody, může
ho to poškodit. V žádném případě nevkládejte do
myčky na nádobí. Nepoužívejte k čištění hrubé nebo
abrasivní čističe ani rozpouštědla. Čistěte pouze
pomocí jemné vlhké látky, a pokud je to nutné slabým
čisticím prostředkem. Všechny části výrobku pak
vytřete do sucha.

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných
místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další
podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu
odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku
se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek
pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
• na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
• na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému
opotřebení… )
• na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
• na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
• na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či
nevhodných nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese
riziko případné škody výhradně majitel.
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.
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