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Инструкция за употреба 

 
 
 
Внимание 
Устройството е термоелектрически охладител с ефект Peltier. Нито е хладилник, нито е 
фризер. 
 
 
 
 



Мерки за безопасност 
Дъжте далеч от деца 
- Свържете само към 12-волтово захранване 
Не поставяйте предмети в отворите 
Не мокрете електрическите части и захранващия блок 
Не поставяйте лед в хладилната чанта 
Не оставяйте уреда на открито когато вали. 
Устройството е снабдено с предпазител в гнездото на запалката, за да бъде заменено в 
случай на повреда с предпазител от същия тип 
 
Начин н аупотреба 
Свържете се към 12V гнездо на запалката директно и уреда започва да работи 
За да оптимизирате работата на хладилната чанта, препоръчваме да поставите храна или 
напитки, които вече са студени. По същия начин избягвайте излагането на уреда на пряка 
слънчева светлина. 
 
Забележка 
Този уред намалява вътрешната температура, като произвежда топлина от външната 
страна и следователно изисква добра вентилация. За това никога не преграждайте 
вентилационните решетки и не работете в багажника на автомобила, освен в случай на 
коли с багажник, отворен към купето. 
Препоръчваме ви да не оставяте хладилната чанта включена, когато двигателят на 
вашия автомобил е изключен, защото това може да изтощи акумулатора. 
 
Почистване 
Изключете устройството преди всяко почистване 
Почистете вътрешността с влажна гъба и препарат за миене, а външната с влажна гъба. 
Внимавайте никога да не пръскате с вода вътрешните и външните вентилационни 
решетки. Уверете се, че уредът е напълно сух, преди да го съхранявате за дълъг период. 
 
Отстраняване на неизправности 
Ако хладилната чанта не работи и вентилационните лопатки не се завъртят, проверете 
следните точки: 
Превозното средство не е в контакт с акумулатора 
Гнездото на запалката е замърсено или не работи 
Предпазителят на гнездото на запалката се стопява. Проверете го и ако е необходимо, 
заменете го с предпазител с идентичен ток. 
Ако външната и вътрешната перка се въртят нормално и устройството ви не охлажда, 
свържете се със оторизиран сервиз. 
 
 
 
 
 



 
 
 
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В 
СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/EC. 
В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските 
отпадъци. Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране 
на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец. Разделното изхвърляне на 
домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици 
за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и 
позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни 
спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за 
отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне. 


