
Návod k obsluze
Přenosná mini chladnička

BABY ARTIKO
TK 44, TK 45

Použití ovladačů, nastavení nebo jiných postupů, jako jsou doporučované 
v tomto návodu, může mít za následek nebezpečné záření nebo 
nekorektní fungování přístroje.

Vysoké napětí!
Nesnímejte kryty!

Uvnitř je vysoké napětí!

UPOZORNĚNÍ
Přečtěte si pozorně tento návod.

Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, použití a údržbu.

Uschovejte si tyto pokyny pro případ použití v budoucnosti.

VAROVÁNÍ
Po vybalení zkontrolujte výrobek, zda není poškozen. V případě viditelného poškození jej nepoužívejte a kontaktujte kvalifikovaného
servisního technika.
Nenechávejte části obalového materiálu v dosahu dětí.
Spotřebič není dětská hračka: je to elektrické zařízení a musí se s nim zacházet opatrně.
Před připojením zařízení se ujistěte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí na výrobním štítku spotřebiče.
Pokud nejsou zástrčka a zásuvka kompatibilní, zásuvku musí kvalifikovaný technik vyměnit za vhodný typ. Nepoužívejte adaptéry nebo
prodlužovací kabely, které nevyhovují bezpečnostním standardům, nebo ty, které přesahují limity kapacity požadavků proudu.
Po nabití, odpojte přívodní kabel od elektrické zásuvky a spotřebiče.
Při odpojování spotřebiče netahejte za přívodní kabel ale za konektor kabelu.
Při použití spotřebiče platí určitá pravidla, které je nutno dodržovat:
Nedotýkejte se nikdy spotřebiče mokrýma rukama.
Nepoužívejte spotřebič, pokud máte bosé nohy.
Nedovolte dětem nebo postiženým osobám používat spotřebič.
Nevystavuje spotřebič povětrnostním vlivům (déšť, slunce).
Se spotřebičem zacházejte jemně a bez tlaku.
Přívodní kabel roztáhněte na plnou délku, abyste zabránili možnému přehřátí.
Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn v autorizovaném servisním středisku.
V případě poškození nebo nefunkčnosti spotřebiče jej ihned odpojte od elektrické sítě. Nepokoušejte se sami opravovat zařízení.
Spotřebič byl navržen a vyroben jako přenosná mini chladnička. Jiné použití není povolené.
Během použití položte spotřebič na plochý povrch.
Z bezpečnostních důvodů spotřebič nezakrývejte.
Tento spotřebič je vhodný ke kempování.
Udržujte větrací mřížku spotřebiče bez překážek (minimální vzdálenost od zadní strany 10 cm).
Nepoužívejte jiné spotřebiče k urychlení rozmrazování.
Nepoužívejte jiný elektrický spotřebič uvnitř tohoto spotřebiče k uchování potravin.
Pokud se objeví porucha z důvodu nesprávného použití, nepoužívejte spotřebič, ale co nejdříve jej odneste do autorizovaného 
servisního střediska.



POPIS SPOTŘEBIČE
1 -  Prostor.
2 -  Rukojeť k otevření dvířek.
3 -  Rukojěť k přenosu.
4 -  Přepínač funkce.
5 -  Přepínač napájení.
6 -  Funkční kontrolky.
7 -  Konektor pro připojení k zásuvce
  v domácnosti.
8 -  Konektor pro autozapalovač.
9 -  Kabel pro připojení k elektrické   
  síti v domácnosti.
10 - Kabel pro připojení do vozidla.

Tento výrobek byl vyroben v souladu s EEC 73/23
předpisy a následními EEC 93/68 předpisy.
Výrobek     TK44, TK 45
Střídavý proud   220-240 V
    50 Hz, 60 W
Stejnosměrný proud  12 V, 43 W
Objem:     6 l.
Klimatická třída:    N
Přibližná teplota chlazení  o 15°C méně pod okolní teplotu.
Přibližná teplota ohřevu  55-65°C.

POKYNY K POUŽITÍ

Připojte přívodní kabel ke konektoru podle požadovaného připojení (v domácnosti nebo autě) a zvolte funkci pomocí přepínače na 
zadní straně spotřebiče.
Při každém použití spotřebiče ověřte, zda je správně uzavřena taška tak, aby se neměnila vnitřní teplota.
Vždy zachovejte ze zadní strany spotřebiče volný prostor 10 cm tak, abyste neblokovali větrací otvory.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Tento spotřebič nevyžaduje speciální údržby. Před čištěním jej vždy odpojte od elektrické sítě. Na čištění spotřebiče použijte jemně 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte nikdy drsné nebo chemické prostředky.
Nikdy neponořujte spotřebič do vody.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční doba a podmínky
Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data zakoupení. Tato záruka platí pouze tehdy, pokud je doložena dokladem o 
zakoupení. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu částí spotřebiče, které jsou se poškodí z důvodu poruch ve výrobě spotřebiče. Po 
uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek.
Výrobce neodpovídá za poškození nebo úrazy osob, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu k 
použití.

Omezení
Všechna práva této záruky ztrácí platnost z naší strany, pokud byl spotřebič:
- používán neoprávněnou osobou
- nesprávně používán, skladován nebo přenášen.
Záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které nebrání standardní obsluze. 

Kontakt na servis
Čertes spol. s.r.o., 28 října 35/168, 460 07 Liberec 7
Tel./fax: 482771487 - příjem oprav - servis.
Tel./fax: 482718718 - náhradní díly - vedení.
Mobil: 721018073, 731521116, 608719174
www.certes.info, e-mail: certes@certes.info 

Datum prodeje:     Razítko prodejny


