
 

 

CZ                                                                                                    NÁVOD K POUŽITÍ 

KT 3720 – CHLADICÍ TAŠKA 

 
Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt. Věříme, že s jeho používáním budete spokojeni. 
 
Symboly v tomto návodu k použití 
Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytné dodržovat tyto pokyny, abyste předešli nehodám a 
zabránili poškození přístroje: 
VAROVÁNÍ: To vás varuje před nebezpečím poškození zdraví a naznačuje možná rizika úrazu. 
POZOR: To se vztahuje na možná nebezpečí pro spotřebič nebo jiné předměty. 
POZNÁMKA: To zdůrazňuje tipy a informace. 
 
Obecné poznámky 
Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze a dodržujte pokyny uvedené v něm. Doklady včetně 
záruky, příjmového dokladu a pokud možno i krabice s vnitřním obalem pečlivě uchovejte. Pokud tento přístroj dáte ostatním 
osobám, dejte jim také tento návod k obsluze. 
• Přístroj je určen výhradně pro soukromé použití a pro zamýšlený účel. Přístroj není vhodný pro komerční použití. 
• Nepoužívejte jej venku. Uchovávejte jej mimo dosah zdrojů tepla, přímého slunečního světla, vlhkosti (nikdy jej neponořujte 

do žádné kapaliny) a ostrých hran. Přístroj nepoužívejte s mokrýma rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokrý, okamžitě 
jej odpojte od sítě. 

• Při čištění nebo odkládání spotřebiče jej vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte za zástrčku, ne za kabel) a 
vyjměte připojené příslušenství. 

• Přístroj a síťový kabel musí být pravidelně kontrolován, zda není poškozen. Pokud se zjistí poškození, nesmí se spotřebič 
používat. 

• Používejte pouze originální náhradní díly. 
• Pro zajištění bezpečnosti dětí uchovávejte všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah. 
• VAROVÁNÍ: Nedovolte malým dětem hrát si s fólií. Hrozí nebezpečí udušení! 
• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními 

schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče 
bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou 
uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo 
dosah dětí mladších 8 let. 

 
 
Speciální bezpečnostní pokyny pro toto zařízení 
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VAROVÁNÍ: Neskladujte uvnitř zařízení žádné výbušné látky, jako jsou aerosolové nádoby obsahující hořlavý pohonný 
prostředek. 
POZOR: Nebezpečí přehřátí! Udržujte větrací otvory volné! Pokud není teplo vznikající při provozu řádně rozptýleno, může dojít k 
přehřátí a požáru. 
 
 
 
• Neumísťujte spotřebič do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou trouby, radiátory apod. 
• Pokud dojde k poškození napájecího kabelu tohoto spotřebiče, musí být vyměněn za speciální kabel, který je k dispozici u 

výrobce nebo u jeho zákaznického servisu. 
• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními 

schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dozorem nebo obdržely instrukce týkající se 
bezpečného používání spotřebiče a porozuměly možnému nebezpečí. 

• Děti si s přístrojem nesmí hrát. 
• Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. 
POZOR: Tento spotřebič není určen k ponoření do vody během čištění. Dodržujte prosím pokyny, které jsme pro vás uvedli v 
kapitole „Čištění“. 
 
Zamýšlené použití 
Přístroj je vhodný pro chlazení předchlazených potravin a nápojů. Je určen pro použití v domácnosti a v podobných aplikacích,  
jako jsou: 
• hosty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních; 
• ubytování se snídaní; 
• Použití pro kempování; 
• V motorových vozidlech. 
Není určen pro následující použití: 
• v zemědělství; 
• Ve stravování a podobném velkoobchodním používání. 
Tento spotřebič nesmí být vystaven dešti. 
 
Rozbalení zařízení 
1. Vyjměte přístroj z obalu. 
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou fólie, výplň, držáky kabelů a karton. 
3. Zkontrolujte úplnost dodávky. 
4. Pokud by obsah balení byl neúplný nebo pokud bylo zjištěno poškození, nezapojujte zařízení do provozu. Odevzdejte 

spotřebič zpět prodejci. 
POZNÁMKA: Na přístroji mohou být umístěny zbytky prachu nebo zbytků z výroby. Doporučujeme čistit spotřebič podle popisu v 
části „Čištění“. 
 
Rozsah dodávky 
1 Chladicí box 
1 Připojovací kabel pro DC 12 V 
 
Použití 
Obecné poznámky 
• Přístroj nikdy neumísťujte do blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla. 
• Mobilní použití spotřebiče je možné všude tam, kde je zabudovaná 12 V zásuvka. 
• Doba chlazení závisí na okolní teplotě. 
• Přístroj není vhodný pro trvalý provoz. 
 
Elektrické připojení 
Připojovací kabel připojte k zásuvce DC 12 V. 
POZNÁMKA: Chraňte baterii motorového vozidla. Spotřebič provozujte pouze v motorovém vozidle, když je motor v chodu. 
 
Ukončení provozu 
Nedochází k automatickému vypnutí. Přístroj běží trvale, dokud je připojen ke zdroji napájení. 
• Odpojte připojovací kabel ze zásuvky. 
 
Čištění 
VAROVÁNÍ: 
• Před čištěním vždy odpojte přívodní kabel ze zásuvky. 
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• Přístroj neponořujte do vody! Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. 
POZOR: 
• Nepoužívejte drátěný kartáč ani žádné abrazivní předměty. 
• Nepoužívejte žádné kyselé nebo abrazivní čisticí prostředky. 
 
1. Použijte vlhký hadřík k čištění vnitřku i vnějšku. Do hadříku můžete přidat mycí prostředek. 
2. Poté osušte suchým hadříkem. 
Uložení 
• Spotřebič vyčistěte podle popisu a nechte jej uschnout. 
• Doporučujeme ponechat spotřebič v původním obalu, pokud nebude delší dobu používán. 
• Přístroj vždy skladujte mimo dosah dětí na suchém, dobře větraném místě. 
 
Řešení problémů 

Problém Možná příčina Možné řešení 

Zařízení nefunguje. 

Není napájení. Zkontrolujte správnost připojení. 

Pojistka v zástrčce napájecího kabelu 12 
V je vadná. 

Vyměňte pojistku. 

Zásuvka je vadná. Kontaktujte specialistu. 

Zařízení je vadné. Kontaktujte zákaznický servis. 

 
Technické údaje 

Model: KT 3720 

Napájení: DC 12 V 
Příkon: 50 W 
Třída ochrany: III 
Kapacita: max. 15 l 
Čistá váha: cca. 1,1 kg 

 
Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická 
kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických 
předpisů. 
Vyhrazujeme si technické změny! 
 
ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE 
Význam symbolu „Popelnice“ 
Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených 
sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním 
dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke 
zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto 
přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu. 
 

Obal: 

krabice – tříděný 
sběr papíru (PAP) 
polystyren – 
tříděný sběr (PS) 
PE sáček – 
tříděný sběr (PE) 
 

Výrobek: 

kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi 
plastové části – tříděný sběr (PP) 
kovové časti – železný šrot (FE) 

  


