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GEBRUIKSAANWIJZING

Misschien niet precies hetzelfde als de afbeelding

Dank u voor de aanschaf van ons product. 

Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig. 

Lees de gebruiksaanwijzing door voor gebruik en 
hanteer het apparaat volgens de instructies. 

9. PROBLEMEN OPLOSSEN 

 AC netsnoer  DC netsnoer

 Haal de stekker eruit voordat u het apparaat schoonmaakt.

Stekkers regelmatig stofvrij maken. Veel stof kan een brandongeval veroorzaken.

4. Kinderen of                   
    volwassenen mogen     
    niet op het apparaat      
    gaan zitten. Het            
    apparaat dient niet te    
    worden gebruikt door    
    kinderen jonger dan 
    8 jaar zonder toezicht.  
    Ze dienen onder           
    toezicht te zijn om         
    ervoor te zorgen dat zij 
    niet met het apparaat    
    gaan spelen.

6. Zorg ervoor dat het          
    apparaat niet ergens        
    sterk tegen aanbotst. Dit   

7. Het netsnoer kan niet zwaar ingedrukt worden. 
    Het mag niet worden gebruikt als sprake is van   
    knopen of een breuk. Dit zou kunnen leiden tot    
    een elektrische schok of brandgevaar.

 Samenvoeging  Breuk  Knoop Zwaar

8. Het apparaat dient een goede ventilatie    
    te hebben. De ventilatie-openingen           
    daarom niet blokkeren.

Zuur

10. Vettig vuil kunt u         
       schoonmaken met     
       een natte doek en      
       wat neutraal               
       schoonmaakmiddel.

11. Het apparaat dient een goede ventilatie te hebben. 
      Laat het apparaat niet draaien in een afgesloten     
      ruimte, zoals de kofferbak van de auto.

Stof of iets anders wat de ventilator blokkeert zal het koelend effect verminderen. 
Stofzuigen indien dit nodig is. Het vuil op de inlaat en uitlaat van de ventilator kunt u 
schoonmaken met een stofzuiger of een borstel.

Lees de volgende tabel voordat u het apparaat ter reparatie aanbiedt:

Probleem Oorzaak Oplossing

Koelfunctie werk 
niet.

Apparaat is blootgesteld
aan direct zonlicht.

Ventilator  of  propeller  is 
geblokkeerd.

Reinig de ventilator en de 
propeller.

Los contact tussen 
stekker en stopcontact.

Het apparaat is te dicht 
bij de wand of een 
voorwerp.

Zet het apparaat verder van 
de wand of voorwerpen 
vandaan.

Plaats het apparaat op een 
schaduwrijke en koele plaats
met een goede luchtstroom.

Steek de stekker stevig in het
contactpunt van het apparaat
en het stopcontact.

Er is een vreemd 
geluid of trillingen 
tijdens het gebruik.

Om te voorkomen dat het 
apparaat helemaal kapot 
gaat, apparaat onmiddellijk 
uitzetten en de stekker uit het
stopcontact trekken. Neem 
contact op met de 
servicedienst.

Er is een brandgeur
of de behuizing is 
vervormd.
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Het apparaat is oververhit. Om te voorkomen dat het 
apparaat helemaal kapot 
gaat, apparaat onmiddellijk 
uitzetten en de stekker uit het
stopcontact trekken. Neem 
contact op met de 
servicedienst.

Het apparaat functioneert
niet goed.

5. Het apparaat niet met     
    alcohol of schurende       
    reinigingsmiddelen          
    afvegen om verkleuring   
    te voorkomen.

    kan het apparaat bescha-
    digen ende inwendige     
    elektronische delen en     
    het circuit kapot maken.

9. Bij gebruik in een hoge omgevings-
    temperatuur of luchtvochtigheid
    ontstaan er waterdruppels in het     
    apparaat. Dit is geen storing.           
    Afvegen met een droge doek.

8. ONDERHOUD
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Dank u voor de aanschaf van de thermo-elektrische koeler en 
verwarmer. Leest u de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat 
u het apparaat in gebruik neemt. Dit zorgt voor de beste resultaten 
en maximale veiligheid voor de gebruiker. Bewaar de 
gebruiksaanwijzing goed voor toekomstig gebruik. Bedankt!

1. OMSCHRIJVING

2. KENMERKEN

3. TECHNISCHE GEGEVENS

4. ONDERDELEN

5. ACCESSOIRES

6. WERKING

7. AANDACHTSPUNTEN

7.1 kg

Vermogen            

     Stroom 
     verbruik            

DC netsnoer

Klimaat 
klasse     

2.0m

Afmetingen       

Koel capaciteit    

    

AC netsnoer                      1.8m

Verwarmings-
capaciteit           

Klasse A 

Inhoud        28L

Warme stand:32W-56W

Koude stand:40W-65W

Warme stand:32W-65W

Koude stand:40W-56W 50℃-60℃

SN Energie klasse
  

 Netto gewicht              

Bovendeksel���

Binnen ventilator (inlaat) 

 Binnen ventilator (uitlaat)

Drink fles / verdeler

Uitschuifbare trekstang

Buiten ventilator (inlaat) 

Buiten ventilator (uitlaat)

Afdekplaat controlegedeelte

      Netsnoer vakje

Zachte tas met ritssluiting

Voorpootjes

Warm LED-lampje (rood)

DC stopcontact
Netsnoer

KOUD/WARM schakelaar

18 Koud LED-lampje (blauw)

14                                  Wieltjes                

                AC stopcontact 

AC NETSNOER (AC/DC type)

DC NETSNOER

AC-stekker aan te sluiten op de AC- 
aansluiting aan de zijkant van 
het deksel. 

DC-stekker aan te sluiten op de 
DC-aansluiting aan de zijkant van het deksel.

 
DC sigarettenaansteker plug 
aansluiten op het sigarettenaansteker 
contact (12V) van de auto of boot.

A Netsnoer aansluiten:

Gebruik KOUD/WARM schakelaar:

Let op 

Let op 

Let op 

Let op 

1. Uit de regen houden          2. Vermijd direct zonlicht         3. Apparaat NIET recht-         
    streeks met water wassen

Schakel niet direct over van KOUD naar WARM of van WARM naar KOUD. 
Hou de schakelaar ongeveer 3 minuten in de "OFF" stand (= UIT) voordat 
u de keuzeschakelaar wijzigt. Dit kan anders van invloed zijn op of schade
 veroorzaken aan het interne koelsysteem.

 wisselstroom. Brand of elektrische schokken kunnen optreden.

Sluit het netsnoer aan, het 
apparaat start op in de 
standby-stand.

Schuif de schakelaar naar 
de positie KOUD, het 
apparaat begint te koelen 
en het indicatielampje 
gaat blauw branden.

Schuif de schakelaar naar 
de positie WARM, het 
apparaat begint te 
verwarmen en het indicatie-
lampje gaat rood branden.

(Stopcontact binnenshuis)

Gebruik geen andere methode om uw apparaat aan te sluiten op AC/ 

WISSELSTROOM(AC):(Voor AC/DC versie)   GELIJKSTROOM(DC): 

                     STOPCONTACT BINNENSHUIS                                                IN AUTO OF BOOT

 Apparaat Apparaat

Schuif de KOUD/WARM schakelaar op "OFF" voordat u het 
netsnoer in het stopcontact stopt. 

1
1

1 1

Sluit een uiteinde van het DC-snoer in
het DC-stopcontact van het 
                           apparaat en het        
                           andere uiteinde in     
                           het sigaretten-          
                           aanstekercontact in  
                           de auto of boot.   

Sluit een uiteinde van het AC-snoer 
in het AC-stopcontact van het 
                        apparaat      en het 
                            andere uiteinde in 
                            het stopcontact
                            binnenshuis.                           

Plaats geen elektrische apparaten in de opslagruimte van het 
apparaat.

Om elektrische schokken te voorkomen geen vloeistof knoeien op het 
oppervlak van het apparaat tijdens gebruik. De stekker niet uit het 
stopcontact trekken met natte handen.

Vul met 
water/drank Met water/drank vullen tot het

maximale niveau.
Dopje stevig vast maken.
6 - 10 uur laten bevriezen voor gebruik.
Verbetert het koelresultaat in de koelbox.
Geniet van gekoelde drank/water.

Ongekwalificeerde personen mogen dit apparaat nooit zelf 
veranderen, uit elkaar halen of repareren!

(Alleen AC120V model) Om risico op een elektrische schok te verminderen 
heeft dit apparaat een gepolariseerde stekker (een pootje breder dan de 
ander). Deze stekker past alleen op één manier in een gepolariseerd stop-  
contact. Past het niet, contact opnemen met een  gekwalificeerde elektriciën
om het juiste stopcontact te installeren. Nooit de stekker aanpassen!

Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen. Pak de 
stekker vast bij het loskoppelen. Aan het snoer trekken zou een elektrische 
schok kunnen veroorzaken.

Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet in gebruik is. Een 
constante verbinding met de stroombron zou tot veroudering van de 
isolator kunnen leiden en zou kunnen leiden tot een elektrische schok of 
brand.

Moderne uitstraling, goede prestaties, maar een zeer concurrerende prijs. Grote 
inhoud, het deksel met een greep voor eenvoudig openen en sluiten. De onderkant
van de behuizing bevat een groot hengsel voor het dragen en een uitschuifbare 
trekstang en wieltjes om het apparaat te kunnen trekken. Tevens een zachte tas 
aande voorkant van het apparaat voor het opslaan van reisartikelen. Geschikt om 
binnen en buiten te gebruiken.

Greep

Draag hengsel 
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18-20℃ onder de omgevings- 
temperatuur voor DC12V

8-14℃ bij een omgevingstemperatuur
van 25℃ voor AC 220-240V

AC-stekker aansluiten op  het 
AC-stopcontact binnenshuis.

HOUDER IN TE VRIEZEN WATER / DRANK

1. Koeling: Deze koeler en verwarmer is ontworpen om voedsel en drank koel te maken,
 

2. Verwarming: Deze koeler en verwarmer is ook ontworpen om drank en voedsel warm 
    te maken, het kan zorgen voor warm voedsel en warme drank.

    vult met reeds gekoelde drank en voedsel. Dit blijft dan koud en wordt nog kouder. Het   
    zal enige tijd kosten om voedsel en drank met een omgevingstemperatuur te laten          
    afkoelen; het duurt uiteraard nog langer in het geval van warm voedsel of warme drank.

het kan u koude drank en voedsel bieden. Het beste effect wordt bereikt als u de koeler   
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