197-208 Aukstuma kaste Neve T30 Electrical 30l
Tehniskie parametri:
Tilpums 30 litri.
Barošana vads: 12V/230V
Vid.elektroenerģijas patēriņš: 40W (aukstais režīms), 35W (karstais režīms).
Saldēšanas jauda: max 20oC zem ārējās vides temperatūras, bet ne mazāk kā 5oC iekštelpās.
Sildīšanas jauda: apm. 65oC iekštelpās.
Pirms lietošanas ieteicams uzmanīgi izlasīt instrukciju, lai nodrošinātu drošāku un ilgāku aukstumkastes lietošanu.
Nemēģiniet ieslēgt aukstuma kasti, kamēr tā nav piepildīta. Aukstuma kaste ir paredzēta lietošanai tikai tad, kad tā ir
piepildīta ar iepriekš atdzesētu pārtiku un dzērieniem.

Tehniskais raksturojums:
Aukstuma kastes dzesēšanas sistēmā tiek izmantotas mūsdienu tehnoloģijas. Ražošanas procesā nav izmantotas kaitīgas
vielas, kas saistītas ar hlora fluoru (CFC), kas ir nelabvēlīgs apkārtējai videi.
Papildus ventilators, kas ierīkots aukstuma kastes iekšpusē nodrošina aukstā gaisa cirkulāciju kastē.

Lietošana
Aukstuma kaste ir aprīkota ar 12V automašīnas adapteri, kuru ir paredzēts ievietot automašīnas 12V rozetē un ar
kontaktdakšu, kas paredzēta pieslēgšanai pie 220V-230V strāvas sprieguma. Modeļiem, kas ir aprīkoti ar strāvas
pārveidotāju (Power Feeder), kas iebūvēts elektriskajā vākā, kontaktdakša paredzēta pievienošanai mājsaimniecībai
paredzētajai strāvai. Sprieguma izvēle starp 12V vai 220V-230V notiks automātiski. Nesavienojiet aukstuma kasti ar
citām elektriskajām ierīcēm, kas nav paredzētas lietošanai 12V.
Dzesēšanas sistēmas darbība:
Aukstuma kasti var viegli izslēgt izraujot kontaktu, neraujiet aiz vada. Ja jūsu automašīnas 12V rozete darbojas arī ar
izslēgtu auto aizdedzi, tad aukstuma kaste var darboties 3 stundas (atkarībā no akumulatora stāvokļa). Atstājot aukstuma
kasti uz ilgāku laiku neiedarbinot auto, iespējams, ka automašīnas akumulators izlādēsies.
Tādēļ ieteicams izmantot akumulatora sprieguma regulatoru – ierīci, kas pasargās akumulatoru no pilnīgas izlādēšanās.
Neatstājiet aukstuma kasti saulē un nepārklājiet to tā, ka tiek nosegts dzesēšanas ventilators. Lai nodrošinātu normālu
aukstuma kastes darbību ir nepieciešama svaiga gaisa cirkulācija.
Aukstuma kaste ir brīvā laika priekšmets un tāpēc tā nav piemērota profesionālai darbībai. Ierīci nedrīkst izmantot arī
kā ledusskapi, jo aukstuma kaste nav aprīkota ar visām pašizslēgšanās ledusskapja funkcijām. Ieslēdzot un izslēdzot
aukstuma kasti vairākas reizes dienā, tas samazina dzesēšanas efektivitāti tajā dienā.
Lietderīgi ieteikumi:
Mēs iesakām izmantot iepriekš atdzesētu pārtiku un dzērienus, lai panāktu labāku efektu. Ja aukstuma kaste ir cieši
noslēgta, tad tā ilgāku laika periodu nodrošina zemu temperatūru, pat tad, ja tā ir izslēgta. Lai paildzinātu temperatūras
saglabāšanos aukstuma kastē, kad tā ir izslēgta ieteicams izmantot “Gio Style” saldējamo elementu. Ja jūsu iegādātajam
modelim ir pievienots vēl viens vāks, tad jūs varat to izmantot, lai pārvietotu aukstuma kasti ārpus automašīnas. Lai
apmainītu vākus, paceliet vāku atpakaļ līdz jūs varat izņemt no padziļinājuma un tad uzmanīgi izņemiet vāku.
Tīrīšana un uzturēšana:
Neizmantojiet kodīgus mazgājamos līdzekļus un šķīdinātājus. Elektriskais vāks jāsargā no smiltīm, šķidrumiem,
mitruma un no putekļu iekļūšanas. Nenovietojiet ierīci ūdeni vai mitrumā. Aukstuma kasti tīriet tikai ar sausu sūkli.
Drošības norādījumi:
Nodrošiniet, lai 12V adapterim būtu labs savienojums ar automašīnas 12V rozeti. Slikts savienojums var būt cēlonis
pārkāršanai vai nepareizai darbībai. 12V adapterim jābūt tīram. Jebkura oksidācija, lakas atliekas vai kādas citas
atkritumu daļiņas jāiztīra, lai ievērotu instrukcijas un automašīnas drošības normas. Ieteicams neaiztikt adaptera
spraudkontakta metāla daļas pēc izņemšanas no rozetes, jo tās var būt ļoti karstas. Neatstājiet bērnus bez uzraudzības
aukstuma kastes tuvumā.
Problēmas un to risināšana:
Pārbaudiet vai cigarešu aizdedzināšanas ligzda darbojas nevainojami.
Pārbaudiet vai spraud kontakts nav salauzts vai tas nodrošina labu kontaktu.
Pārbaudiet spraudkontakta drošinātāj izolācija nav bojāta.
Pārbaudiet vai aukstuma kastes ventilators darbojas normāli.

PRETENZIJU PIETEIKŠANA

Pretenziju pieteikšanas laiks – 24 mēneši no preces pirkšanas datuma (kases čeks).

Pretenziju pieteikšanas vieta – preces iegādes vieta vai pie izplatītāja.

Šajā laikā bez maksas tiek novērsti defekti un bojājumi, kas radušies ražotāja vainas dēļ, tiek veikts remonts vai
prece nomainīta pret jaunu.

Pretenziju pieteikšana ir iespējama, ja klients var uzrādīt pirkumu apliecinošu kases čeku. Bez kases čeka preces
bezmaksas remonts vai nomaiņa nav iespējama.

Bojātas preces piederumi nevar būt par iemeslu preces nomaiņai pret jaunu.

Bezmaksas remontā neietilpst preces tīrīšana, tehniskā apkope vai nodilumam pakļauta rezerves daļu nomaiņa.

Pretenzijas nevar tikt pieteiktas, ja preces remontu mēģinājušas veikt personas, kurām nav šādu tiesību vai tā ir
bojāta nepareizas izmantošanas rezultātā.

