
Návod na obsluhu
Prenosná mini chladnička

BABY ARTIKO
TK 44, TK 45

Použitie ovládačov, nastavení alebo iných postupov, ako sú odporúčané 
v tomto návode, môže mať za následok nebezpečné žiarenie alebo 
nekorektné fungovanie prístroja.

UPOZORNENIE
Prečítajte si pozorne tento návod.

Obsahuje dôležité pokyny pre bezpečnú inštaláciu, použitie a údržbu.

Uschovajte si tieto pokyny pre prípad použitia v budúcnosti.

VAROVANIE
Po vybalení skontrolujte výrobok, či nie je poškodený. V prípade viditeľného poškodenia ho nepoužívajte a kontaktujte kvalifikovaného
servisného technika.
Nenechávajte časti obalového materiálu v dosahu detí.
Spotrebič nie je detská hračka: je to elektrické zariadenie a musí sa s ním zaobchádzať opatrne.
Pred pripojením zariadenia sa uistite, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá napätiu na výrobnom štítku spotrebiča.
Ak nie sú zástrčka a zásuvka kompatibilné, zásuvku musí kvalifikovaný technik vymeniť za vhodný typ. Nepoužívajte adaptéry alebo
predlžovacie káble, ktoré nevyhovujú bezpečnostným štandardom, alebo tie, ktoré presahujú limity kapacity požiadaviek prúdu.
Po nabití, odpojte sieťový kábel od elektrickej zásuvky a spotrebiča.
Pri odpájaní spotrebiča neťahajte za sieťovú šnúru ale za konektor kábla.
Pri použití spotrebiča platia určité pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať:
Nedotýkajte sa nikdy spotrebiča mokrými rukami.
Nepoužívajte spotrebič, ak máte bosé nohy.
Nedovoľte deťom, alebo postihnutým osobám používať spotrebič.
Nevystavuje spotrebič poveternostným vplyvom (dážď, slnko).
So spotrebičom zaobchádzajte jemne a bez tlaku.
Sieťový kábel roztiahnite na plnú dĺžku, aby ste zabránili možnému prehriatiu.
Ak je sieťový kábel poškodený, musí byť vymenený v autorizovanom servisnom stredisku.
V prípade poškodenia alebo nefunkčnosti spotrebiča ho ihneď odpojte od elektrickej siete. Nepokúšajte sa sami opravovať zariadenie.
Spotrebič bol navrhnutý a vyrobený ako prenosná mini chladnička. Iné použitie nie je povolené.
Počas použitia položte spotrebič na plochý povrch.
Z bezpečnostných dôvodov spotrebič nezakrývajte.
Tento spotrebič je vhodný na kempovanie.
Udržiavajte vetraciu mriežku spotrebiča bez prekážok (minimálna vzdialenosť od zadnej strany 10 cm).
Nepoužívajte iné spotrebiče na urýchlenie rozmrazovania.
Nepoužívajte iný elektrický spotrebič vo vnútri tohto spotrebiča na uchovanie potravín.
Ak sa objaví porucha z dôvodu nesprávneho použitia, nepoužívajte spotrebič, ale čo najskôr ho odneste do autorizovaného servisného 
strediska.



POPIS SPOTREBIČA
1 -  Priestor.
2 -  Rukoväť na otvorenie dvierok.
3 -  Rukoväť na prenos.
4 -  Prepínač funkcie.
5 -  Prepínač napájania.
6 -  Funkčné kontrolky.
7 -  Konektor pre pripojenie k zásuvke
  v domácnosti.
8 -  Konektor pre autozapaľovač.
9 -  Kábel pre pripojenie k elektrickej   
  sieti v domácnosti.
10 - Kábel pre pripojenie do vozidla.

Tento výrobok bol vyrobený v súlade s EEC 73/23
predpismi a následnými EEC 93/68 predpismi.
Výrobok     TK44, TK 45
Striedavý prúd    220-240 V
    50 Hz, 60 W
Jednosmerný prúd  12 V, 43 W
Objem:     6 l.
Klimatická trieda:    N
Približná teplota chladenia  o 15°C menej pod okolitú teplotu.
Približná teplota ohrevu  55-65°C.

POKYNY NA OBSLUHU

Pripojte pripájací kábel ku konektoru podľa požadovaného pripojenia (v domácnosti alebo aute) a zvoľte funkciu pomocou prepínača 
na zadnej strane spotrebiča.
Pri každom použití spotrebiča overte, či je správne uzatvorená taška tak, aby sa nemenila vnútorná teplota.
Vždy zachovajte zo zadnej strany spotrebiča voľný priestor 10 cm tak, aby ste neblokovali vetracie otvory.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Tento spotrebič nevyžaduje špeciálnu údržbu. Pred čistením ho vždy odpojte od elektrickej siete. Na čistenie spotrebiča použite jemne 
navlhčenú handričku. Nepoužívajte nikdy drsné nebo chemické prostriedky.
Nikdy neponárajte spotrebič do vody.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručná doba a podmienky
Záruka na tento spotrebič predstavuje 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Táto záruka platí len vtedy, ak je doložená dokladom o 
zakúpení. Záruka zahŕňa výmenu alebo opravu častí spotrebiča, ktoré sa poškodia z dôvodu porúch vo výrobe spotrebiča. Po uplynutí 
záručnej doby bude spotrebič opravený za poplatok.
Výrobca nezodpovedá za poškodenia alebo úrazy osôb, zvierat z dôvodu nesprávneho použitia spotrebiča a nedodržania pokynov v 
návode na obsluhu.

Obmedzenie
Všetky práva tejto záruky strácajú platnosť z našej strany, ak bol spotrebič:
- používaný neoprávnenou osobou
- nesprávne používaný, skladovaný alebo prenášaný.
Záruka sa netýka poškodenia vonkajšieho vzhľadu alebo iných, ktoré nebránia štandardnej obsluhe. 

Kontakt na servis

Dátum predaja:     Razítko predajne

ČERTES SK, s.r.o
Pri Rajčianke 49
010 00 Žilina
te./fax: +421 41 5680171
E-Mail: certes@esloviaka.sk

Čertes spol. s.r.o., 28 října 35/168, 460 07 Liberec 7
Tel./fax: 482771487 - príjem opráv - servis.
Tel./fax: 482718718 - náhradné diely - vedenie.
Mobil: 721018073, 731521116, 608719174
www.certes.info, e-mail: certes@certes.info 


