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Návod k použití 

AUTOCHLADNIČKA 
R-4025 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. 
Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod 
uschovejte pro případ další potřeby.  
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ 

• Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, 
záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za 
škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé 
používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.  

• Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí 
uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím 
zásuvky. 

UPOZORNĚNÍ 
• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se 

sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s 
nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly 
poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným 
nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat 
děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel 
udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let. 

• Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. 
• Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen. 
• Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího 

časového spínače nebo dálkového ovládání. 
• Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a 

odpojte ze síťové zásuvky. 
• Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, 

poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem 
je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na 
spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému 
servisnímu středisku. 

• Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká 
nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky. 

• Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, 
jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod. 

• Spotřebič je určen pouze k zapojení do zásuvky DC 12 V. 
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• Zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu kolem spotřebiče. Nezakrývejte otvory 
pro vstup a výstup vzduchu. 

• Nenechávejte chladicí tašku v provozu v uzavřeném kufru auta. 
• Zabraňte přímému styku spotřebiče s vodou. Neponořujte spotřebič ani jeho 

části do vody či jiné kapaliny. 
• Nevystavujte spotřebič povětrnostním vlivům (např. dešti, výkyvům teplot) a 

přímému slunečnímu záření. 
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POPIS SPOTŘEBIČE 
 

1.  Napájecí kabel 
2. Izolační výstelka 
3. Odnímatelný popruh 
4. Chladicí taška

 
 
 
 
 
POUŽITÍ SPOTŘEBIČE 

• Pro uvedení do provozu zapojte chladicí tašku do zásuvky DC 12 V. 
• Pro optimální výsledek doporučujeme umístit do chladicí tašky předem 

vychlazené potraviny. 
Pozn.: Chladicí taška snižuje vnitřní teplotu a produkuje teplo, které je odváděno 
ventilací. Během provozu proto zajistěte kolem spotřebiče dostatečný prostor pro 
cirkulaci vzduchu. 
Upozornění: Nenechávejte tašku zapojenou v zásuvce autozapalovače, pokud je 
motor auta vypnutý. Předejdete tak případnému vybití autobaterie. 

 
 
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

• Před čištěním nebo uskladněním vždy odpojte spotřebič od zdroje el. proudu. 
• K čištění vnitřního prostoru tašky použijte navlhčený hadřík s neutrálním 

čisticím prostředkem. 
• Vnější prostor tašky otřete vlhkým hadříkem. 
• Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. 
• Zamezte vniknutí vody do ventilačních otvorů. 
• V případě uskladnění spotřebiče se ujistěte, že je zcela suchý. 
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE  
Jmenovitý rozsah napětí DC 12 V 
Jmenovitý příkon 55 W 
Objem  25 l 

 
Změny textu a technických údajů vyhrazeny.  
 
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM 
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.  
 
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že 
použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného 
komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto 
výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské 
unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu 
prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto 
produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by 
mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.  

 
Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na 
něj vztahují.  


