
LODÓWKA TURYSTYCZNA 12V
AG668

 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wysokiej  jakości  lodówka turystyczna  zasilana  z  gniazda zapalniczki  samochodowej  12V.
Doskonale  sprawdzi  się  podczas  podróży,  niezależnie  od  pory  roku!  Posiada  funkcję
chłodzenia  oraz  grzania,  co  umożliwia  jej  użytkowanie  również  w  chłodniejszym  okresie.
Utrzymuje temperaturę o około 20 stopni niższą od temperatury otoczenia. Wyjmowana półka
oraz  dodatkowa  kieszeń  w  drzwiach  umożliwiają  przechowywanie  produktów  na  różny
sposób.  Drzwi  lodówki  wyposażone  zostały  w  specjalną  blokadę  na  zatrzask
uniemożliwiającą  przypadkowe  ich  otwarcie.  Kompaktowa  i  zwarta  konstrukcja  ułatwiają
transport i przechowywanie lodówki.

Cechy produktu:

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• Lodówka turystyczna zasilana z gniazda zapalniczki samochodowej 12V! 
• Posiada funkcję chłodzenia oraz grzania, co umożliwia całoroczne użytkowanie jej w 

podróży. 
• Skutecznie utrzymuje temperaturę o około 20 stopni niższą niż temperatura otoczenia. 
• Kompaktowa i zwarta obudowa nie zabiera dużej przestrzeni i pozwala na wygodny 

transport. 
• Wyjmowana półka oraz dodatkowa kieszonka w drzwiach zwiększają możliwości 

przechowywania. 
• Drzwi lodówki posiadają specjalną blokadę na zatrzask, która uniemożliwia przypadkowe 

otwarcie. 

Specyfikacja:

• Materiał: tworzywo sztuczne 
• Zasilanie: 12V (zapalniczka samochodowa) 
• Pojemność: 4 L 
• Moc chłodzenia: 48W 
• Wydajność chłodzenia: 5 stopni Celsjusza 
• Moc grzewcza: 45W 
• Wydajność grzewcza: 65 stopni Celsjusza 
• Wymiary zewnętrzne: 24,3 cm x 17,8 cm x 26 cm 
• Wymiary wewnętrzne: 13 cm x 13 cm x 20 cm 
• Długość przewodu zasilającego: 2 m 
• Waga: 1,87 kg 

2. Instrukcja obsługi:

Wyjmij urządzenie z pudełka.
Podłącz kabel zasilający 12V do gniazda zasilającego z tyłu lodówki.
Następnie podłącz wtyk zapalniczki do gniazda zapalniczki 12V w samochodzie.
Po podłączeniu lodówki wybierz tryb pracy za pomocą suwaka na odwrocie lodówki.

Tryb chłodzenia: Przesuń suwak w dół, w pozycję COLD. Chłodzenie jest sygnalizowane 
pracą wentylatora oraz świeceniem się zielonej diody.

Tryb grzania: Przesuń suwak w górę, w pozycję HOT. Grzanie jest sygnalizowane pracą 
wentylatora oraz świeceniem się czerwonej diody.

Wyłączenie lodówki: Ustaw suwak w pozycji środkowej (OFF).

3. Środki ostrożności:

• Przechowuj  urządzenie  z  dala  od  źródła  wilgoci,  w  suchym  i  wolnym  od
zanieczyszczeń miejscu.

• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• Nie zanurzaj urządzenia w wodzie!
• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl

http://www.aptel.pl/

