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Инструкция за употреба 
 
 

 
 
Моля, прочетете иструкциите преди употреба, особено мерските за безопасност 
 
 



Мерки за безопасност 
- Този охладител не е предназначен за използване от лица (включително деца под 8-години) с 

намалени физически, сетивни или психически способности или липса на опит и познания, освен 
ако не са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице отговорно за 
тяхната безопасност. 

- Моля, прочетете и спазвайте инструкциите за употреба преди да използвате уреда и запазете 
инструкциите за последваща употреба. 

- Не работете с уреда по начин, който не е опоменат в инструкцията за употреба. 
- Децата не трябва да играят с уреда, захранващия кабел и неговите аксесоари по всяко време. 

Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако не са на възраст над 8 
години и са под наблюдение. 

- Този уред не е устойчив на вода, никога не потапяйте уреда , захранващия кабел и щепсела във 
вода, нито го изплаквайте под течаща вода, не го оставяйте под дъжда.  

 

 

 

Начин на употреба 
Вашият охладител (версия AC / DC) може да се използва 
както на захранващ източник, така и на постоянен ток и е 
оборудван със захранващ кабел и DC захранващ кабел 
Когато захранването е AC, поставете превключвателя на 
захранването "off " (1), свържете единия край на захранващия 
кабел (2) към входа AC (3) на охладителя. И поставете 
щепсела AC в контакт AC. Уверете се, че превключвателя е в 
правилното положение "AC" (4) 
Когато захранването е DC, включете захранването в 
положение "off" (1) свържете единия край на захранващия 
кабел (5) към DC входа (6) на охладителя и поставете 
щепсела за цигара (7) (8) на автомобила или яхтата. Уверете 
се, че превключвателя е в правилното положение "DC" (9). 
Забележка: Ако вашият охладител е само DC захранване, 
моля, не се опитвайте да се свързвате директно с AC 
мрежата. Тя трябва да се вмести в AC / DC адаптер (13), 
който позволява използването на охладителя чрез AC 
захранването в дома, хотела или офиса. 
 
Начин на работа    
Вашият уред може да бъде използване както за охлаждане 
така и за затопляне. Промените от охлаждане на отопление 
се осъществяват чрез плъзгащ се превключвател (10). 
Работното състояние се обозначава с вграден LED 
индикатор зелен (11) за охлаждане и червен (12) за 
отопление. 

Вентилация 
Вашият охладител трябва да е добре 
вентилиран, за да може топлината да 
излиза, в противен случай може да не 
работи правилно. 
1.) Никога не използвайте и не 
съхранявайте на пряка слънчева 
светлина. 2) Никога не блокирайте 
отворите за въздух. 3) Никога не 
използвайте охладителя в тесни 
пространства. 4) Никога не блокирайте 
и не покривайте входа и изхода за 
въздуха. 5,6,7,8) Ако използвате 
охладителя в автомобил, моля, 
поставете охладителя на равна 

Почистване и поддръжка 
Когато почиствате уреда, моля, не използвайте телена четка 
за почистване или разтворител (1) 
Най-добрият начин да почистите кутията е с влажна кърпа. 
Възможно е да използвате и препарат за измиване (2), ако 
уреда не се използва продължително време. Преди това 
трябва да се изсуши. Важно е също така да се проветрява 
добре, за да се избегне всякакъв проблем, когато използвате 
уреда (3). Може да използвате го за къмпинг, но не и при 
дъжд (4) Моля, опитайте се да избегнете удар или 
изпусканена охладителя(5)     



повърхност и на по-широко 
пространство. Не поставяйте 
охладителя близо до други предмети, 
оставяйте най-малко 10 см свободно 
пространство отгоре, от лявата и от 
дясната страна отстояние от 
охладителя. 

 
    

 
 

 

 

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. 
 


