Minilednice Alfi classic
Minilednice Alfi classic udržuje nápoje a jídla buď studené nebo teplé.
Pracuje s termoelektrickým systémem, který je naprosto nezávadný pro životní
prostředí, protože nepoužívá ani kompresor ani chladící prostředky z FCKW. Nízká
teplota uvnitř přístroje je závislá na venkovní teplotě. Nejvyšší účinnosti dosáhnete,
pokud přístroj naplníte chlazenými potravinami, které již byly předem skladovány
v lednici. Tím, že přístroj můžete zapojit jak do stejnosměrného, tak do střídavého
proudu, je vhodný pro použití v domácnosti, v kanceláři, na výletě, při campingu,
na lodi, v autě apod.
Technická data
Chladící agregát: termoelektrický ( tzv.Peltierův) systém
Izolace:
polyuretanová pěna bez obsahu FCKW (fluoridových halogenů)
Chladící schopnosti:
do - 20 °C
Ohřívací schopnosti:
do 65 °C – obsahuje termostat
Napájecí zdroj:
pro Evropu – 220 V střídavý proud, 12 V stejnosměrný
proud, Velká Británie – 240 V střídavý proud, 12 V
stejnosměrný proud, USA – 12 V stejnosměrný proud
s erxterním adaptérem pro střídavý proud.
Austrálie – 12 V stejnosměrný proud
s erxterním adaptérem pro střídavý proud.
Příkon:
max. 4 A
45-55 W v chladícím režimu
55-60 W ohřívacím režimu
Kabely – pro střídavé a stejnosměrné napětí jsou harmonizovány s normami EU
(CE, UL)
Vybavení pro přenos lednice
-

minilednice Alfi classic – výměnný mřížkový rošt (nevhodný pro mytí
v myčce)
kabel pro střídavý proud – dvoje transparentní dveřní obložení (nevhodný
pro mytí v myčce)
kabel pro stejnosměrný proud – viz Garance v návodu k použití

Zapojení do střídavého el. proudu (doma/v kanceláři)

Začněte zapojením části označené AC (1) - na zadní straně výrobku pomocí
kabelu pro střídavé napětí (6) do zásuvky s napájecím zdrojem (přípojka) a
zapněte spínací volič (3) na AC.
(na obr. připojení do střídavého proudu)
Zapojení do stejnosměrného proudu (v autě/v obytném voze/na lodi)
Začněte zapojením části označené DC (2) - na zadní straně výrobku pomocí
kabelu pro stejnosměrné napětí (7) do zásuvky ve vozidle (např. zapalovač na
cigarety) na 12 V – rozvodnou síť a zapněte spínací volič (3) na DC.
Pozor !
Při vypnutí motoru se může při dlouhodobém použití vybít baterie.
(na obr. připojení do stejnosměrného proudu)
Chladící režim
Ujistěte se, že je zapojen odpovídající režim AC nebo DC !
Chladící režim slouží k tomu, aby se nápoje a jídla udržely v chladu.
Nejvyššího působení dosáhnete, pokud přístroj naplníte potravinami, které již
byly předem skladované v lednici.
(na obr. připojení do střídavého proudu)
Nastavte spínací volič (4) na zadní straně přístroje na pozici COLD/chladný.
Zelené světlo (5) označuje chladící režim.
Během chlazení se pohybuje teplota prostředí uvnitř přístroje do minus 20 °C.
Přístroj musí zůstat bez přestávky 3 hodiny zapnutý v síti, dokud nedocílíte
požadované teploty pro udržení chlazených potravin.
Teplotu samostatně reguluje vestavěný termostat.
Ohřívací režim
Ohřívací režim slouží k tomu, aby se jídla a nápoje udržely teplé. Nejvyššího
působení dosáhnete, pokud přístroj naplníte potravinami, které již byly předem
ohřáté.
(na obr. připojení do střídavého proudu)
Záruka
Alfi garantuje v rámci následujících garančních podmínek, že minilednice Alfi
Classic je bez závad, co se týče materiálu a zpracování.

Záíruka je platná v časovém horizontu 24 měsíců od data zakoupení.
Záruka se nevztahuje na škody, jako jsou nesprávné zacházení, použití pro jiné
účely, kdy může dojít k poškození produktu nebo vadné připojení do elektrické
sítě či nerespektováním ustanoveních uvedených v návodu k použití.
Alfi nepřebírá žádnou odpovědnost za škody, které vznikly opravami nebo jinými
technickými změnami na výrobku a nebyly předem jendnoznačně schváleny
výrobcem.
Během platnosti záruční doby bude firma Alfi nebo její zastoupení provádět
drobné opravy a výměny vadných produktů/dílů a zákazníkovi vrátí produkt ve
funkčním stavu.
Na žádost firmy Alfi nebo jejího zastoupení je zákazník povinnen sdělit datum
koupě a předložit platební doklad.
Zásilka musí být doručena v originálním kartonu a pevném balení, vhodném pro
přepravu.
Pozbytí záruky
Zákazník pozbývá veškerá oprávnění z výše uvedené záruky, pokud dojde
k následně uvedeným případům:
1)

Poškození neobvyklým používáním produktu, neobvyklými podmínkami a
prostředím, jako vlhkostí, vysokou teplotou nebo jinými nepříznivými
podmínkami a prostředím, násilným zacházením, rozlitím jídla a nápojů,
nesprávným skladováním, neoprávněnými změnami nebo opravami,
poškozením z nedbalosti, neodborným zapojením, nesprávnou obsluhou
nebo používáním v případě, že nebyla provedena kontrola firmou Alfi.
(Tj. kontrola uskutečněná před ukončením záruční doby - kromě informací pro
spotřebitele, jako pojištění proti zmetkovitosti nebo škodám, které se
bezprostředně nevztahují na materiál nebo chyby při zpracování).
2) Fa Alfi zákazníkům neposkytuje aplikovanou záruční dobu proti údajným škodám
nebo defektům z nedbalosti.
3) Sériové číslo výrobku na zadní straně bude odstraněno, změněno nebo
nečitelné.
4) Produkt bude odpojen nebo připojen příslušenstvím, které nebylo dodáno
firmou Alfi.
Opatření v problematických případech
Pokud se během záruční doby vyskytne problém, musí zákazník učinit následující
kroky:

1) Zákazník se spojí s prodejcem, s nímž podepisoval smlouvu.
2) Zákazník doručí produkt k prodejci. Na náklady vzniklé za přepravu a
instalaci se záruka nevztahuje.
3) Na náklady za práci a materiál, které vzniknou při odstraňování závady a na
které se záruka nevztahuje, bude zákazníkovi vystaven účet.
4) Zákazník platí také další náklady, které vzniknou novou instalací produktu.
5) Pokud má produkt prošlou záruční dobu, ja třeba se obrátit na obvyklé
zákaznické služby a opravny firmy Alfi nebo na prodejce, uvedené v návodu
a náklady na opravu a údržbu budou účtovány zákazníkovi.
Každá implicitní záruční doba nebo schválení způsobilosti pro stanovené
spotřebitelské účely jsou vymezeny na předchozí písemné schválení, které je
jediné a výhradní práva zákazníků jsou zdůvodněna výrobcem a prodejcem.
Všechna ostatní práva jsou vyloučena, pokud nejsou jinak upravena
legislativou. Alfi nepřebírá žádnou odpovědnost za jiné případné škody a
závady na produktu nebo v jiných případech, upřednostňujících zisk a
prospěch zákazníka.
Alfi si vyhrazuje právo na změny v informacích o záruce a vlastnostech
produktu.
Péče a servis
Minilednice Alfi classic je výrobek mimořádného designu a velmi vysoké kvality
s pečlivým zpracováním. Výše uvedená upozornění pomáhají zákazníkovi plnit
garanční povinnosti a mít tak radost z výrobku po mnoho let.
Než výrobek převezmete a zapojíte:
-

-

Nikdy neblokujte větrací otvor, ani jinými způsoby nezamezujte přívodu
vzduchu.
Je obvyklé, že při všech druzích provozu se tvoří kondenzační (sražená)
voda. Uvnitř se voda shromažďuje a tvoří se led. Led nebo vodu odstraníte
pomocí suché utěrky. Výrobek nechávejte odmrazit v pravidelných
intervalech.
V autě izolujte výrobek od spínače motoru a elektrické sítě vozidla, protože
může dojít k vybití baterie.
Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření a vysoké vlhkosti.
Neskladujte v nečistém prostředí, aby se větrací systém a vnitřní části
nepoškodily a nenarušily se jejich funkce.
V žádném případě nezkoušejte výrobek sami opravovat nebo provádět
stavebně-technické změny. Neodborným zacházením můžete výrobek
poškodit a uživateli způsobit zranění.

-

-

Nenechte výrobek spadnout a a neopravujte jeho chod „třesením“.
Nepřiměřeným zacházením může dojít k poškození přístroje.
Ujistěte se, že je výrobek důkladně připojen k rozvodné síti.
Při čištění výrobku nepoužívejte agresivní čistící prostředky a chemikálie.
Používejte měkkou utěrku, lehce navlhčenou ve vodě a jemném mýdlovém
roztoku.
Neprovádějte žádné neodborné zásahy, protože byste mohli změnit
chladící a ohřívací funkci i některé vnější projevy výrobku.
Pokud výrobek nebo jeho příslušenství nefunguje správně, obraťte se prosím
neodkladně na kvalifikovaný zákaznický servis, který Vám bude ve všech
případech nápomocen a rozbitý přístroj nebo jeho části opraví.

