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NÁVOD K OBSLUZE A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

NÁVOD K POUŽITÍ
PŘIPOJENÍ minichladničky dle druhů elektrického proudu:
1. STŘÍDAVÝ PROUD (domácnosti/kanceláře)
2. STEJNOSMĚRNÝ PROUD (v kamionu/obytném voze/ve člunu)
1. STŘÍDAVÝ PROUD – vyobrazení zapojení do sítě se střídavým proudem

Připojení do sítě se střídavým proudem:

Připojte dle obrázku chladničku – otvor „AC“ 1 přiloženým kabelem 6 pro

střídavý proud do elektrické sítě a druhé tlačítko zprava 3 přepněte na
polohu „AC“.
Při použití chladničky v USA nebo v Austrálii přepněte přístroj 3 na režim
„DC“a kabel se síťovým adaptérem zastrčte do otvoru „DC“ 2.
2. STEJNOSMĚRNÝ PROUD – vyobrazení připojení chladničky
Připojte dle obrázku chladničku přiloženým kabelem pro stejnosměrný proud 7
k 12V síti a to propojením otvoru označeného „DC“ 2 na zadním panelu

přístroje s el.zástrčkou v automobilu (přívěsu,lodi) – např. cigaretovým
zapalovačem. Druhé tlačítko zprava přepněte na polohu „DC“ 3.
POZOR! Při dlouhodobě vypnutém motoru by mohlo dojít k vybití baterie.
Připojení do sítě se stejnosměrným proudem:

3.REŽIM CHLAZENÍ:
Přesvědčte se, že jste přístroj připojili dle druhu proudu do správných zásuvek, a
nastavili správný režim AC či DC než uvedete chladničku do provozu.
Chladicí režim slouží k udržení potravin a nápojů v chladném stavu. Účinnost je
nejvyšší, když do minichladničky vložíme zboží, které již bylo předtím v chladničce.
Připojení do sítě se střídavým proudem:

Funkci chlazení nastavíte prostřednictvím tlačítka na zadním panelu přístroje4-

COLD/KALT. Zelená kontrolka pak signalizuje režim chlazení5.
Během režimu chlazení je teplota uvnitř minichladničky až o 20 stupňů nižší,

než je okolní teplota.
Před uložením potravin, které mají pokojovou teplotu, do minichladničky je
potřeba ji nejdříve zapojit na minimálně 3 hodiny nepřetržitého provozu, aby
pak byly spolehlivě chlazeny.
Při režimu chlazení je pak vnitřní teplota automaticky regulována
termostatem.
4. OHŘÍVACÍ REŽIM:
Přesvědčte se, že jste správně zapojili a nastavili režim přístroje - AC/DC
odpovídajícímu typu el. proudu.
Při tomto režimu Vám přístroj uchová jídlo i nápoje v teplém stavu.
Účinnost bude nejvyšší, když potraviny či nápoje předem dostatečně ohřejete, než
je do minichladničky uložíte.

Připojení do sítě se střídavým proudem:

Funkci OHŘÍVÁNÍ nastavíte pravým tlačítkem 4 na zadním panelu přístroje
do polohy HOT/HEISS. Správně nastavenou funkci Vám potvrdí rozsvícení
červené kontrolky5.
Během provozu „ohřívání“ je teplota uvnitř přístroje zhruba 65 stupňů C.

K uchování jídel či nápojů v teplém stavu je třeba uvést předem přístroj do
provozu alespoň na hodinu s nepřetržitým přísunem energie. Interní teplotu
pak automaticky koriguje zabudovaný termostat.
PÉČE A ÚDRŽBA
Alfi – classic minicooler je výrobek s neobyčejným designem a přesahující rámec
běžné kvality, se kterým by se proto mělo zacházet s velkou péčí. Následující rady
a návody Vám pomohou splnit podmínky záruky a prodloužit tím o mnoho let
životnost tohoto výrobku a tím i Vaši radost z něho.l
Když zapojíte minichladničku do provozu:
• Nikdy neblokujte větrací otvory ani jiným způsobem neomezujte přísun
vzduchu přístroje.
• Je obvyklé, že se při všech režimech může tvořit kondenzovaná voda. Uvnitř
to může být voda i led. Led odstraňte a vodu dobře vytřete hadrem do
sucha. Minichladničku odmrazujte v pravidelných intervalech.
• Po vypnutí motoru vozidla raději při dlouhodobém stání chladničku odpojte
od zdroje napájení, nebo může dojít k vybití baterie.
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Přístroj by nikdy neměl být vystaven silnému slunečnímu záření ani vysoké
vlhkosti.
Při provozování či skladování minichladničky v prašném či silně špinavém
prostředí, může dojít k poškození ventilačních systémů či jeho částí, a tím
narušena funkčnost výrobku.
Nikdy nezkoušejte otevírat technický prostor chladničky, ani se neznažte
provádět konstrukční změny. Neodborným zacházením můžete výrobek
poškodit a následně se i zranit.
Nenechte ledničku nikdy upadnout a nevystavujte ji silným otřesům. Mohlo
by dojít k poškození přístroje.
Ujistěte se, že je před každou údržbou přístroj odpojen od elektrické sítě.
Nepoužívejte žádné agresivní čistící prostředky či chemikálie. Používejte
k čištění měkký hadřík, který jste předtím namočili do jemného roztoku mýdla
a vody.
Neprovádějte žádné zásahy v přístroji, neboť může dojít ke změně či
k poškození jeho hladící či ohřívací funkce.

V případě, že minichladnička nebude řádně pracovat, spojte se neprodleně
s nejbližším, odborným zákaznickým servisem, který Vám ochotně vyjde vstříc
radou či opraví poškozené části přístroje.
ZÁRUKA
Firma Alfi garantuje v rámci svých záručních podmínek, že je minichladnička
prosta všech výrobních a materiálních vad.
Záruka je platná po dobu 24 měsíců od data koupě přístroje.
Záruka se nevztahuje na závady, které vznikly nedodržením návodu k použití a
neodborným zacházením, či chybným připojením přístroje do elektrické sítě!
Firma Alfi nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody, které vznikly opravou nebo
jinými technickými změnami na přístroji, které nebyly předem konzultovány a
schváleny výrobcem.
Během platnosti záruční doby bude firma Alfi nebo její smluvních partneři
vyměňovat veškeré poškozené části výrobku za nové, resp. provádět malé opravy
Tak, aby byl přístroj vrácen zákazníkovi v pořádku a plně funkční.
Na žádost firmy Alfi nebo jednoho z jejích smluvních partnerů, je zákazník při
reklamaci povinnen předložit doklad o koupi přístroje.
Výrobek musí být odeslat v originálních balení, v pevném, bezpečném kartonu.
Zánik záruky:
Zákazník pozbývá veškerých nároků na záruku, pokud nastane jeden z uvedených
případů:
1) Výrobek byl vystaven neobyčejným povětrnostním podmínkách – vlhku,
vysoké teplotě nebo jiným událosem vyšší moci, nebo byl používán
neobvyklým způsobem či byl vystaven působení rozlitých pokrmů či nápojů
nebo byl uskladněn nevhodným způsobem, neoprávněně pozměněm,
chybně zapojen do sítě či neodborně opravován, zneužit na jiné účely nebo
také poškozen z důvodu zanedbané péče; přístroj byl účasten nehodě;
nebo s ním bylo zacházeno takovým způsobem, od kterého se firma Alfi

distancuje. Ze záruky jsou také vyjmuty spotřební díly, jako pojistky, poškození
či prolomení, které jednoznačně neukazují na výrobní či materiálovou vadu.
2) Firma Alfi nebyla v průběhu garanční lhůty zpravena o údajné škodě či
závadě.
3) Jestliže bylo změněno výrobní číslo přístroje na zadním štítku, nebo
odstraněno či je nečitelné.
4) Výrobek byl propojen či připojen díly, které nebyly dodány firmou Alfi.

ZPŮSOBY ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ:
V případě vzniku problému během záruky, měl by zákazník provést následující
kroky:
1) Zákazník by se měl spojit se smluvním prodejcem Alfi-výrobku.
2) Zákazník by se měl postarat o doručení vadného výrobku k prodejci.
Veškeré náklady vzniklé tímto transportem (vč. odinstalace) nejsou zárukou
pokryty.
3) Náklady za práci a materiál, které při odstranění vady vzniknou, ale nejsou
v rámci záruční smlouvy, budou zákazníkovi vyúčtovány.
4) Zákazník nese veškeré náklady za novou instalaci výrobku.

