
 

 

 

 

 

 

 

CZ  Přenosná turistická lednička 

 ICE30 



 



Uživatelská příručka 

UPOZORNĚNÍ: 

Zařízení je určeno pouze pro domácí použití. 

Zařízení NENÍ určeno pro komerční / profesionální použití. 

Zařízení NENÍ vhodné pro venkovní použití. 

Před použitím je důležité si přečíst tento návod, abyste se vyhnuli 

jakýmkoli nehodám a správně používali zařízení. 

Uchovejte si tento manuál a uschovejte jej na bezpečném místě pro 

snadnou orientaci. 

 

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE: 

1. Před použitím zkontrolujte, zda napětí uvedené na výkonovém 

štítku odpovídá parametrům místního napájecího zdroje, ale 

nezapomeňte, že je připojení označeno: AC- je střídavý proud a DC - 

stejnosměrný proud. 

2. Před použitím rozviňte a narovnejte napájecí kabel. 

3. Ujistěte se, že napájecí kabel a zástrčka nejsou viditelně poškozené 

4. Před připojením se ujistěte, že jste vybrali správný kabel pro 

příslušnou zásuvku. 

5. Ujistěte se, že napájecí kabel není natažen přes otevřený oheň 

nebo jiný zdroj tepla a přes ostré hrany, které by mohly poškodit 

izolace drátu. 

6. Před prvním použitím odstraňte všechny obalové prvky. 

Pozornost! V případě pouzdra s kovovými prvky může být na tyto 

prvky natažena neviditelná ochranná fólie, která by měla být také 

odstraněna. 

7. Zařízení by neměly používat děti, osoby se sníženými fyzickými, 

smyslovými a mentálními schopnostmi bez dohledu oprávněných 

nebo zkušených osob a vždy v souladu s těmito pokyny. 

VAROVÁNÍ: Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby s 

omezenými schopnostmi. fyzické, smyslové nebo psychologické nebo 

osoby bez zkušeností nebo znalostí zařízení, POUZE pokud se tak děje 



pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud 

byly poučeny o bezpečném používání zařízení a jsou si vědomi 

nebezpečí jeho používání. Děti by si neměly hrát s vybavením. Čištění 

a údržbu zařízení by neměly provádět děti, pokud jim není více než 8 

let a tyto činnosti jsou vykonávány pod dohledem 

8. Je zakázáno ponechat zařízení během provozu bez dozoru. 

9. Neponořujte zařízení a napájecí kabel do vody nebo jiných tekutin. 

10. Pokud zařízení nepoužíváte, mělo by být vždy odpojeno od 

elektrické zásuvky. 

11. Při vytahování zástrčky ze zásuvky nikdy netahejte za napájecí 

kabel pouze za zástrčku. 

12. Do zařízení nevkládejte ŽÁDNÉ KOVOVÉ PŘEDMĚTY. 

13. Zařízení používejte pouze na suchém a stabilním povrchu. 

14. NIKDY nezakrývejte spotřebič, pokud je v provozu, nebo pokud 

není zcela studený. 

15. Spotřebič nesmí být používán v troubách, plynových nebo 

elektrických sporácích nebo jiných zdrojích tepla. 

16. Zařízení nelze použít s externími časovými spínači nebo jinými 

samostatnými systémy dálkového ovládání 

17. Zařízení lze používat pouze s dodanými kontakty / krytkami. 

18. DO zařízení nevkládejte žádné předměty. 

19. Během provozu spotřebič NESMÍ zakrývat) vstupní mřížky a 

výstupní mřížky. 

20. Nepoužívejte zařízení v blízkosti vodních zdrojů, van, sprch, 

bazénů atd. 

21. Zařízení by mělo být umístěno tak, aby před zařízením bylo 

alespoň 1 m volného prostoru a nejméně 50 cm nahoře a po 

stranách. 

22. Všechny výrobky vložené do zařízení by měly být zabaleny nebo 

vloženy do příslušných nádob. 

23. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu světlu, dešti, sněhu, 

nadměrné vlhkosti atd. 



24. Zařízení by mělo být zatěžováno tak, aby bylo možné kryt snadno 

zavřít a mřížka ventilátoru nebyla zakryta (OBR. 1). 

25. Zvláště opatrní buďte při přenášení připojeného zařízení v autě. 

Chraňte zařízení před pádem za jízdy. 

26. Nikdy nenechávejte přístroj zapnutý ve vozidle bez dozoru. 

27. Používejte zařízení POUZE ve vzpřímené poloze. 

28. UPOZORNĚNÍ Vždy může být připojen pouze jeden napájecí 

kabel! 

Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným používáním zařízení. 

Doporučuje se, aby pro zvýšení bezpečnosti byl elektrický systém 

vybaven automatickým spínačem zbytkového proudu se spouštěcím 

proudem 30 mA. 

 

Poznámka: Pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozená, musí 

být vyměněny nebo opraveny specializovanou opravnou. 

 

UPOZORNĚNÍ: 

1. Nikdy nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené nebo nefunguje 

správně. 

2. Nikdy nepoužívejte zařízení, pokud již spadlo a vykazuje viditelné 

známky poškození. 

3. Nepoužívejte prodlužovací kabely ani jiné elektrické zásuvky, které 

nejsou v souladu s platnými předpisy. 

4. Opravy, demontáže nebo výměny jakýchkoli částí by měly být vždy 

prováděny specializovaným zařízením. 

5. V případě, že zařízení a součásti, jako jsou elektrické kontakty, 

zástrčka nebo kabel, zvlhnou, před použitím zařízení a jeho součásti 

vysušte. 

6. Nepoužívejte zařízení s mokrýma rukama. 

7. Pokud máte obavy, že došlo k poškození zařízení, NIKDY se 

nepokoušejte zařízení opravit sami. 

8. Nepoužívejte spotřebič ve vaně, nad umyvadlem, sprchou nebo v 

blízkosti jiné nádoby naplněné vodou nebo jinou tekutinou. 



9. Nikdy nemyjte zařízení pod tekoucí vodou nebo vodou, která do 

něj kape. 

10. Nikdy nenechávejte zařízení zapojené na mokrém povrchu. 

11. Před připojením zařízení k zásuvce zkontrolujte, zda je napětí v 

zásuvce odpovídají parametrům zařízení na výkonovém štítku. 

12. Používání zařízení ve vytápěné uzavřené místnosti, např. v autě. 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1) Pouzdro, 2) Rukojeť, 3) Kryt, 4) Ovládací 

panel, 5) Zásuvka 220-240 V, 6) Zásuvka 12V, 7) Zásuvka USB, 8) 

Napájecí kabel 220-240 V, 9) 12V napájecí kabel, 10) Venkovní mřížky 

ventilátoru, 11) Vnitřní mřížky ventilátoru. 

 

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM: a) Odstraňte všechny obalové prvky b) 

Poznámka na kovových částech zařízení může obsahovat sotva 

viditelnou ochrannou fólii, kterou MUSÍTE také odstranit c) Prodlužte 

a narovnejte napájecí kabel. 

 

PROVOZ: 

1. Vyberte příslušný napájecí kabel a připojte jej k zařízení. 

2. Připojte kabel do příslušné elektrické zásuvky. 

POZNÁMKA: Současně může být připojen POUZE jeden typ 

napájecího kabelu. 

3. Pomocí ovládacího panelu vyberte úroveň: 

a) chlazení 

 



b) topení 

 
Po nastavení bude displej střídavě zobrazovat aktuální a nastavenou 

teplotu (v případě chlazení, pokud je nižší než teplota okolí). 

 

4. Zároveň při každém nastavení můžete zvolit funkci ECO, která 

snižuje spotřebu energie, ale prodlužuje dobu potřebnou k dosažení 

dané teploty. 
 

 
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA: Před čištěním se VŽDY ujistěte, že je jednotka 

odpojena od elektrické zásuvky. K čištění NEPOUŽÍVEJTE žádné 

chemikálie ani abraziva. Čistěte vlhkým hadříkem. 

 

 

 

 

 



 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE: 

 

Model ICE30 

Napětí: AC 220-240V 50-60Hz 

Spotřeba energie: 

Ohřev 55W 

Chlazení 60W 

ECO 8,60W 

Napětí: DC – 12V 

Spotřeba energie: 

Ohřev 43W 

Chlazení 45W 

ECO 8,60W 

 


