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HASZNÁLATI UTASÍTÁS
HORDOZHATÓ HŰTŐSZEKRÉNY

A készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és
csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű
vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással
rendelkező személyek is használhatják, ha
megfelelő felügyelet alatt állnak, vagy tájékoztatták
őket a készülék biztonságos használatáról és
megértették a használattal járó veszélyeket.
Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
A készülék tisztítását és karbantartását felügyelet
alatt nem álló gyermekek nem végezhetik.
Ezt a készüléket otthoni és ahhoz hasonló
környezetben történő használatra tervezték, mint
pl.:
- üzletek, irodák és egyéb munkahelyek konyhái;
- falusi szálláshelyek, szállodák, motelek és egyéb
vendéglátó helyek;
- bed & breakfast típusú szálláshelyek;
- catering és ehhez hasonló szolgáltatások.
Az ételt hagyjuk az eredeti tárolójában vagy más
megfelelő tárolóban.
Ne tegyen a készülékbe robbanékony anyagokat,
mint pl. tűzveszélyes hajtógázzal működő sprayk.
Hagyja szabadon a készülék burkolatának
szellőző nyílásait vagy beépíthető szerkezetét
(min. 10 cm-es távolság).
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A DC üzemmódú működéshez kizárólag a
szivargyújtóhoz készletben kapott csatlakozóval
ellátott kábelt használja és győződjön meg arról,
hogy a tápfeszültség megfelel a készüléken
feltüntetett értéknek (12V DC).
Ha a tápkábel sérült, csak a gyártó által
engedélyezett
szervízközpontokban
lehet
kicserélni.
A készüléket tilos esőre kitenni.
FIGYELMEZTETÉS
Figyelem: Gondosan olvassa el ezt a füzetet, mely fontos utasításokat tartalmaz a biztonságos
használatra és karbantartásra vonatkozóan. Fontos információk, őrizze meg későbbi felhasználásra.
Kérjük őrizze meg a garanciajegyet, a számlát és ezt az útmutatót a jövőben is.
Miután kicsomagolja a készüléket ellenőrizze, hogy nem sérült-e.
Ha látható sérülés van rajta, ne használja azt, hanem forduljon szakemberhez.
Acsomagolás részeit ne hagyja gyermekek számára hozzáférhető helyen.
A készülék nem játék: ez egy elektromos gép melyyet megfelelő körültekintéssel kell használni.
Használat előtt győződjön meg, hogy a hálózati feszültség megfelel a mkészülék adattábláján található értékkel.
Ha a csatlakozó dugó vagy aljzat nem megfelelő, csak szakember végezze a cseréjét.
Ne használjon olyan adaptereket vagy hosszabbítókat amelyek nem felelnek meg a hatályos szabványoknak,
vagy más feszültésű hálózatra lettek kalibrálva.
A csatlakozó aljzatból való eltávolításnál ne húzza magát a zsinórt, vagy a készüléket, foja meg a csatlakozó
dugót.
Soha ne érintse a készüléket nedves kézzel.
- A készüléket ne használják olyan személyek (gyermekeket is beleértve) akiknek csökkent fizikai, érzékszervi
vagy elmebeli képessége akadályozza őket ebben, és akinek emiatt hiányzik a megfelelő tapasztalatuk az ilyen
készülékek működtetéséhez, kivéve ha felühgyelet alatt teszik ezt, vagy az értük felelős személy megfelelő
útmutatásait követve járnak el.
-A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.
-Ne tegye ki a készüléket az időjárás behatásainak
- Ne használja durván, és ne helyezze nyomás alá.
Ha a készülék leromlik, vagy rosszul működik, csatlakoztassa ki a hálózati aljzatból azt.
Ne próbálja meg megjavítani a ksézüléket, vegye igénybe szakember segítségét.
Ha a készüléket soha többé nem kívánja használni, vágja le a csatlakozó zsinórt (az aljzatból kihúzott állapotban).
Hazsnálat során a hálózati zsinórt húzza ki teljesen, elkerülendő a túlmelegedést.
Biztonsági okokból a készüléket nem lehet szétszerelni.
Catering-vendéglátás és hasonló felhasználási területek.
Használat során helyezze a készüléket egyenes, sima felületre.
A készülék ventilátor rácsát tartsa távol minden behatástól, és legalább 10 cm-re minden zárófelülettől.
A készüléket Hordozható-Mini hűtőszekrény funkcióra gyártották.
Minden más használati fomra helytelen.
Ne használja a készüléket vagy egyéb eszközt a felolvasztás felgyorsítására.
Ne használjon elektromos készülékeket az étel tárolására szolgáló tartályokban.
Egyidejúleg ne csatlakoztasson több hálózati zsinórt.
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HASZNÁLATI UTMUTATÓ

A hűtőszekrény nem alkalmas folyamatos üzemelésre. Jég képződhet az alumínium hűtőlemezen. Javasoljuk a
készülék kikapcsolását 6 egymást követő napon történő üzemelés után. A hűtőszekrényt 2 óra elteltével ismét be
lehet üzemelni.
Tartsa szárazon a rekeszt, mert kondenzvíz képződhet benne.
Amikor 12 Voltos árammal használja a hűtőt, kerülje az autó motorjának gyakori be-/kikapcsolását azért, hogy a hűtő
áramellátása ne szakadjon mindig meg. Ha a készüléket kikapcsolt motor mellett használja, az autó akkumulátora
lemerülhet.
Csak megfelelő elektromos csatlakozó aljzathos csatlakoztassa a készülék (cigarettagyújtó aljzat, 12V).
A készülék nyitásához, emelje fel a fedelet és hajtsa le a hordozó fület.
Üzemelés 12V

HOT POZÍCIÓ (forró): a rekesz belsejében a hőmérséklet max. 65°C
COLD POZÍCIÓ (hideg): a készülék maximális hűtőteljesítményen üzemel; a rekesz belsejében a hőmérséklet max.
12°C-kal alacsonyabb, mint a külső hőmérséklet (minimális hőmérséklet: 5°C).
OFF POZÍCIÓ: a készülék ki van kapcsolva.

KARBANTARTÁS
Húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózatból és hagyja a készüléket lehűlni mielőtt megkezdi a tisztítását.
A tisztításhoz használjon puha, nedves rongyot.
Soha ne használjon maró hatású vagy kémiai anyagokat!
Ajánlatos a készüléket nyitott fedéllel tárolni, ha nem használja azt.
SOHA NE MERÍTSE A KÉSZÜLÉKET VÍZ ALÁ!
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GARANCIA
Határidők és feltételek
A fenti garancia a vásárlástól számított 24 hónapig érvényes.
Csak gondosan kitöltött garancialevelet fogadunk el. A garanciához mellékelni kell a blokkot, a vásárlás
dátumával.
A garancia tartalmazza a készüléket felépít ő, gyári hibás alkatrészek cseréjét és javítását.
A készüléket az egyik szervízközpontunkba kell bevinni ezzel a garancialevéllel és a törvényes igazolással.
A garancia lejárata után a készüléket fizetés ellnében javítjuk.
A gyártó nem vállal felel ősséget semmilyen személyekben, állatokban vagy tárgyakban keletkezett kárért,
amely nem rendeltetésszerű használatból vagy az útmutatóban leírt utasítások figyelmen k ívül hagyásából
ered.
Korlátok
Nem élhetnek a garancialevélben megfogalmazott jogaikkal és nem vonhatnak minket felel ősségre az alábbi
esetekben:
- a készüléket arra nem jogosult személy használta és elrontott
- nem rendeltetésszerűen használták, tárolták vagy szállítottá
A garancia nem érvényes semmilyen külalaki sérülésre, vagy olyan kárra, amely nem akadályozza a normális
működést.
Ha a gondos anyagválogatás és gyártás ellenére hibát talál a készülékben, vagy információra, illetve tanácsra
van szüksége, lépjen kapcsolatba a helyi értékesít ővel.
FELHASZNÁLÓKNAK SZÓLÓ UTASÍTÁSOK
“A 2012/19/EU irányelv az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól és azok
ártalmatlanításáról”.
A készüléken vagy annak csomagolásán feltüntetett, keresztben áthúzott kuka szimbólum azt jelzi,
hogy a termék hasznos élettartama végén a többi hulladéktól elkülönítve kell összegyűjteni.
Felhasználó tehát, a készülék hasznos élettartama végén, köteles azt az elekotrmos és elektronikus
készülékek szelektív gyűjtésére szakosodott gyűjtőhelyeken leadni, vagy visszavinni a viszonteladóhoz egy új,
egyenértékű termék vásárlásakor, egy az egy arányban.
A megfelelő szelektív hulladékgyűjtés a készülék későbbi újrahasznosítása, a környezetbarát kezelés és
ártalmatlanítás érdekében, hozzájárul a környezetre és az egészségre gyakorolt káros hatások megelőzéséhez,
és elősegíti a készüléket alkotó anyagok újbóli alkalmazását és/vagy újrahasznosítását.
A készüléknek a felhasználó általi illegális ártalmatlanítása a hatályos törvényi rendelkezések által előírt
büntetések alkalmazását vonja maga után.
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