
HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓ
HŰTŐ- ÉS FŰTŐLÁDA

MODELL: EC-987C

Kérjük figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, mielőtt a készüléket

először üzembe helyezné !



Jellemzők

Az autós hűtőláda tökéletes választás kirándulásokra, nyaralásra, horgászok és sofőrök számára
egyaránt. Ez lehetőséget kínál az Ön számára, hogy meleg nyári napokon azonnal élvezni tudja egy
hideg ital hűsítő érzését. Ezt nyújtja önnek a termék, legyen Ön bárhol is, kiránduláson, utazáson,
hosszas vezetés közben vagy éppen egy forgalmi dugóban ülve.  Ez technológia tette a legkedveltebb
termékek közé mind Európában, Amerikában és Japánban is. Ezt a népszerűséget több mint egy
évtizede élvezi, amióta a technológiát átvették az USA űrhajózás fejlesztésétől, és most már nagy
megbecsülést élvez a környezetvédelmi szervek részéről.
A hűtőláda könnyű ahhoz, hogy kezében tudja hordozni, ami tökéletes tanulók vagy alkalmazottak
számára, hogy az iskolákban vagy munkahelyeken hidegen tartsák italaikat és ételeiket. Elegáns
megjelenésével és praktikus teljesítményével megfelelő hotelek, irodák és fogadótermek részére,
lehetővé téve egy nehéz nap utáni kikapcsolódást egy csésze hideg itallal.
A benne tárolt ételeket, italokat hidegen tartja egy félvezető készülék segítségével, tartós teljesítményű.
Nem tartalmaz kompresszort és hűtőanyagot. Csendes és CFC pollúció mentes. Egyszerű konstrukció,
mérete kicsi, kényelmes használat, egyaránt alkalmas beltéri és kültéri használatra.

Használható

l Otthoni bár l Tó melleti összejövetelekre
l Italának hidegentartására l Gyógyszerek megfelelő hőmérsékleten

tartására
l Pikniken l Sport intézmények
l Irodában és építkezéseken l Taxi és személyi sofőröknek, étel és ital

tartására
l Kollégiumi szobákban, étkezőkben l Turistabuszokra, kamionokra
l Autós utazásoknál l Hajókra, horgászoknak

Működtetési utasítások
1. Ellenőrizze, hogy készüléke nem csak DC csatlakozóval rendelkezik, mielőtt az elektromos vezetéket
a készülék dugójába csatlakoztatná.(1.ábra) Azután csatlakoztassa a készülék vezetékét a
szivargyújtóhoz. (2.ábra) Vagy egy külső adapteren keresztük csatlakoztassa a hálózati áramforráshoz.
2. Kérjük a be-/kikapcsolót helyezze a stop pozícióba, mielőtt a készüléket csatlakoztatná a vezeték
egyik végét a tápegységhez, másik végét a szivargyújtóhoz. Azután a kapcsolót állítsa a hűtési
pozícióba. A zöld lámpa elkezd világítani és a készülék elkezd hűteni. (lásd.: 3. ábra)
3. Ha az Ön készüléke rendelkezik AC/DC-vel, ez azt jelenti, hogy mindekettő áramforrást közvetlenül
tudja használni. Ha autóban kívánja használni, állítsa a kapcsolót a DC oldalra. Azután a kábel egyik
végét csatlakoztassa a 12V DC foglalatva és a másik végét a szivargyújtóba. Ha a kapcsolót a COLD
(hideg) pozícióba állítja, a zöld lámpa kezd világítani és a készülék elkezd hűteni. Ha az AC tápegységet
kívánja használni, a tápegység kapcsolót állítsa az AC állásba, mielőtt a kábel egyik végét a készüléken
lévő foglalatba, a másik végét a AC áramforráshoz csatlakoztatná.



Megjegyzések

1. A POWER (be/kikapcsoló) gombot állítsa a STOP
pozícióba 5 percig, mielőtt másik üzzemmódba
váltana át (hűtésről melegítésre váltásnál illetve
fordítva) Opcionális (EC 45)

2. A hűtőládát csak egy jól szellőző helyen kapcsolja be,
ne helyezze kombi autók hátsó részére,
csomagtartóba, de turista buszon lehet a busz
hátuljában tartani. A hő egyenletes eloszlását
biztosítandó, ne üzemeltesse közvetlen napsütésnek
kitéve és kerülje a zavaró levegőáramlasok útját is.

3. Ne öntsön vizet a hűtőládába. Még a készülék
külsejét se öblítse le vízzel, csak nedves ronggyal
való tisztítás ajánlott. Ne tegye ki esőnek sem.

4. Törölje szárazra mielőtt hosszabb időre elraktározná,
majd helyezze egy jól szellőző helyiségbe.

5. Kerülje a készülék elejtését.
6. Soha ne helyezze egy csak DC csatlakozóval

rendelkező modellt az AC csatlakozóba, ez
megrongálhatja a készüléket.

7. Soha ne helyezzen semmit a készülék szellőző
nyílásai elé, ez sérülést okozhat a készülékben a nem
megfelelő hőeloszlás miatt.

Hibaelhárítás

A készülék nem működik (a
kijelző nem világít,
És a ventilátor nem forog)

1.Ellenőrizze a dugó és a konnektor helyes csatlakozását.
2.A szivargyújtó nem kap áramot. Ellenőrizze a következőket:
1)Ellenőrizze a szivargyújtó kapcsolóját, hogy bekapcsolta-e.
2)Ellenőrizze a szivargyújtó biztosítékát, nem tört-e el.
3)Ellenőrizze, a szivargyújtó talpazatát, hogy törött-e, illetve hamu

nem rakodott le, ami okozhat kapcsolódási hibákat. Ha ez
történt, tisztítsa meg a talpazatot egy fémmentes kefével és

1.ábra 2.ábra 3.ábra



tisztítószerrel, amíg a kapcsolódási pontok tisztának látszanak.
Ha az alaphoz kapcsolt elektromos vezeték dugója melegedni
kezd, ez elkoszolódás miatt vagy rossz kapcsolódás okozhat.

Rossz hűtés hatásfok 1)Ha a készülék rossz hatásfokon hűt és a külső ventilátor nem
forog, ez jelentheti, hogy a ventilátor sérült. Ebben az esetben,
kérjük foduljon hivatalos szervízhez.  Egyébként, a készülék
meghibásodhat.

2)Ha a készülék rossz hatásfokon hűt, de a külső ventilátor
működik, ez jelentheti, hogy a hűtő készülék elromlott. Kérjük,
mihamarabb forduljon hivatalos szervízhez.

MEGJEGYZÉS
-A készüléket ne tegye ki eső hatásának.
-Figyelmeztetés: hagyja a szellőző nyílásokat szabadon.
-Figyelmeztetés: Ne használjon mechanikai eszközöket vagy egyéb módon ne próbálja
siettetni a kiolvasztási folyamatot.
-Figyelmeztetés: Ne okozzon sérülést a hűtőanyag áramkörében.
-Figyelmeztetés: Ne használjon elektromos berendezéseket az étel tartó részekben.

Környezetbarát hulladék kezelés

Segíthet megvédeni környezetünket!

                             Kérjük  a  helyi  törvények

                             értelmében  járjon  el:  adja  át  nem

                             működő elektronikai  készülékeit

                             egy  illetékes  hulladék  felhasználó,

                             gyűjtő központnak.
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