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Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, hogy termékünkkel Ön is elégedett lesz és hosszú ideig
szolgálja majd Önt. Az útmutató fontos információkat tartalmaz a termék rendeltetésszerű használatával kapcso-
latban. Használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is.

A készlet tartalma:
- hűtőláda
-  12V DC csatlakoztató kábel a gépkocsi szivargyújtójához
- 220-240V AC csatlakoztató kábel az el. aljzathoz

- használati útmutató

AUTÓS HŰTŐLÁDA
HS-240-02, 12V DC /230V AC modell

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HU

12V DC csatlakoztatás (szivargyújtóhoz):
1. Kapcsolja ki a terméket. (Kapcsolja „OFF“ állásba)
2.  Csatlakoztassa a 12 V DC kábel egyik végét a hűtő-

ládához, másik végét a gépkocsi szivargyújtójához 
(autós töltő csatlakoztatóhoz).

3.  A kapcsolót állítsa „COLD“ fokozatra hűtéshez, vagy 
„HOT“ fokozatra melegítéshez. Kikapcsoláskor állítsa  
„OFF“ állásba.

Fontos tudnivalók:
Mindig húzza ki a láda csatlakoztatóját a szivargyúj-
tóból és állítsa „OFF“ fokozatra, ha leállítja az autó 
motorját, nehogy lemerüljön az akkumulátor.

220-240V AC csatlakoztatás (fali aljzat):
1. Kapcsolja ki a terméket. (Kapcsolja „OFF“ állásba)
2.  Csatlakoztassa a 220-240 V AC kábel egyik végét a 

hűtőláda 220-240V jelzésű csatlakoztató nyílásához, 
másik végét a fali aljzathoz.

3.  A kapcsolót állítsa „COLD“ fokozatra hűtéshez, vagy 
„HOT“ fokozatra melegítéshez. Kikapcsoláskor állítsa  
„OFF“ állásba.

Ne váltson át hirtelen hűtési (COLD) funkcióról 
melegítésre (HOT), vagy fordítva, előtte kapcsolja 
ki a ládát legalább 5 percre.

PARAMÉTEREK:
- a láda űrtartalma 24 ℓ
- áramforrás 12V DC vagy 230V AC
- teljesítmény: 65 W (hűtés) / 50 W (melegítés)
- megfelelő környezeti hőmérséklet: 5-32°C
-  hűtés: a környezeti hőmérséklettől 10 - 15°C-kal 

alacsonyabb hőmérsékletre
-  melegítés: 45°C vagy magasabb (a környezeti hőmér-

séklettől függően)
-  funkció kijelzése (zöld lámpa: hűtés folyamatban; 

piros lámpa: melegítés folyamatban)

FONTOS ÜZEMELTETÉSI ÚMUTATÁSOK:
1)  Csatlakoztassa a hűtőládát a gépkocsi szivargyújtójá-

nak 12V csatlakoztatójához.
2)  Üzembe helyezés előtt ellenőrizze, hogy a szivar-

gyújtó feszültsége (12V) megfelelő-e a hűtőláda 
működtetéséhez. Szúrja bele a csatlakoztatót meg-
felelő mélységig a nyílásba, nehogy a véletlenszerű 
felforrósodástól meghibásodjon a csatlakoztató.

3)  Bánjon óvatosan a termékkel. Óvja ütésektől, leesés-
től, megsérülhet akár kis ütésektől is.
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4)  Ne használja és ne hagyja a hűtőládát nedves kör-
nyezetben és szélsőséges hőhatásoknak kitéve.

5)  Ne fedje le a szellőzőnyílásokat. A megfelelő szellő-
zés garantálja a termék hatékony működését.

6)  Tartsa tisztán a ládát, kábelt és a csatlakoztatókat. 
Rendszeresen tisztítsa le róluk a port és az egyéb 
szennyeződéseket. 

TISZTÍTÁS:
Soha ne merítse vízbe a terméket, meghibásodáshoz 
vezethet. A termék nem tisztítható mosogatógép-
ben. A tisztításhoz ne használjon agresszív, maró 
hatású vegyszereket, oldószereket. A termék felületét 
törölje tisztára benedvesített, esetlegesen enyhe 
mosogatószereses vízzel átitatott puha kendővel. 
Ezután minden részt töröljön szárazra.

Környezetvédelem
Információk az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítéséről
A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem 
gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint 

és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken. A helyes 
megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen 
szemétlerakás súlyosan károsíthat.
További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban.
A helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után.

Szerviz
Ha a vásárlás után a készülék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben
mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat
és mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét veszti. 

A garancia nem vonatkozik
• a rendszeres használat során bekövetkező természetes alkatrészkopásra, elhasználódásra
• a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
• külső körülmények okozta hibákra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, nem rendeltetésszerű használat stb.)
• a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.
•  a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítő szerszámok és alkatrészek használata során 

fellépő meghibásodásokra.
A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően bebiztosított szállítási körülmények során fel-
lépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős. A gyártó fenntartja a jogot az útmutató megváltoztatására
a termék továbbfejlesztése céljából, és nem felel az esetleges nyomdai hibákért.


