
 

 

AUTOKÜLMIK 

KN-ECC10 

KASUTUSJUHEND 
 

 

Seadme kirjeldus 

1. Kandesang 

2. Kaas 

3. Toitejuhe (12 V alalisvool) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohutus 

• Lugege juhendit enne seadme kasutuselevõttu. Hoidke juhendit alles ka tulevikus lugemiseks. 

• Tootja ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida, kui juhendis olevaid ohutusjuhiseid 

eiratakse või kasutatakse seadet muuks otstarbeks peale juhendis ettenähtud 

kasutusotstarbe. 

• Seadet võivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ja isikud, kes oma vähese füüsilise, 

sensoorse või vaimse võimekuse poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet 

iseseisvalt ohutult kasutada - vaid juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme 

turvalise kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid 

• Lapsed ei tohiks seadet puhastada ega hooldada, kui nad on alla 8 aasta vanused ja kui neid 

selles tegevuses ei juhendata vastutusvõimelise täiskasvanu poolt. Hoidke seade ja selle juhe 

kaugemal väikelaste käeulatusest. Lapsed ei tohi seadmega mängida.  

• Seadet tuleb kasutada ainult juhendis ettenähtud otstarbel. Ärge kasutage seadet muul 

otstarbel kui juhendis osutatul.  

• Ärge kasutage seadet, kui selle mistahes osa on kahjustatud.  

• Kahjustatud seadme väljavahetamiseks või parandamiseks tuleb pöörduda tootja poolt 

volitatud hooldusettevõttesse.  

• Seadet ei tohi millegagi kinni katta. Jätke seadme ümber piisavalt õhuruumi, et seadme 

tekitatav soojus saaks hajuda.  

• Elektrilöögiohu vältimiseks ei tohi seadme remonti teostada ega seadme korpust avada ükski 

volitamata isik. Pöörduge parandustöödeks tootja poolt volitatud remondiettevõttesse.  

• Kui seadme töös peaks esinema häireid, eemaldage seadme toitepistik pistikupesast. Seadet 

ei tohi kasutada, kui seade, selle juhe või pistik on vigased.  

• Ärge kastke juhet, pistikut ega seadet ennast vette ega muusse vedelikku – elektrilöögioht! 



 

 

 

Kasutamine 

Sisse ja välja lülitamine. Enne autokülmiku ühendamist sigaretisüütaja pistikusse tuleb auto mootor 

käivitada. Seadme käivitamiseks on vaja seadme pistik ühendada auto sigaretisüütaja pistikusse. 

Väljalülitamiseks tuleb pistik pistikupesast eemaldada. 

 

Puhastamine ja hooldus 

Seade tuleb eemaldada toiteallikast. Ärge kasutage seadme puhastamiseks puhastuslahuseid ega 

abrasiivaineid. Ärge kasutage seadme puhastamiseks midagi teravat. Ärge remontige seadet omal 

käel. Kui seade ei tööta, pöörduge tootja poolt volitatud remondiettevõttesse. Pühkige seadet vaid 

kergelt niiske ja pehme lapiga. Kuivatage põhjalikult. 

 

  



 

 

GARANTII JA HOOLDUS  
• Toode on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Muul eesmärgil kasutamisest ja kasutamisjuhendi 

eiramisest tingitud vigade puhul garantii ei kehti. 

• Garantii ei kehti järgmistel juhtudel: 
- kohvimasina küttekeha ummistused 
- rikke on põhjustanud toote lohakas hooldus või vale kasutamine 
- seadet on avatud või remonditud väljaspool selleks volitatud töökoda 
- mehaaniliste vigastuste korral 
- seadme sisemusse on sattunud kõrvalisi esemeid, vedelikke, putukaid, üleliigset tolmu jne. 
- juhtmepistiku sulamine, mille on põhjustanud mittekorras pistikupesa kasutamine. 

• Garantii 2 aastat 

• Garantiiremont: AS Speleta, Akadeemia tee 20, tel. 654 6543 
 
HOOLDUSPARTNERID 

Linn  Firma  Aadress  Kontakt 

TALLINN:  AS Speleta  Akadeemia tee 20  tel. 654 6543 

TARTU:   OÜ Arwest  Aleksandri 6, Tartu tel/faks 7 34 34 94 

PÄRNU:   OÜ Centralservice  Laine 4, Pärnu  tel/faks 44 27 231 

HAAPSALU:  OÜ Teco Kodumasinad  Nelgi 1, Paralepa tel. 56678902 

NARVA:   OÜ Sipelgas Maurinte  Tallinna mnt. 6a-19, Narva  tel. 35 60 708, 56 498 697 

VILJANDI:  OÜ Aaberi Kodumasinad  Raua tn.3  tel. 43 33 802 

PAIDE:   OÜ Oolberg ja Ko  Vainu tn. 9, Paide  tel. 38 50 010, 56 664 467 

JÕGEVA:   OÜ Levotek  Rohu 6-28. Jõgeva  tel. 58 372 823 

KURESSAARE:  OÜ Tedre Kodumasinad  Pikk 1b, Kuressaare  tel. 45 55 978, 50 87 912 

 OÜ Kodumasinate Remondikeskus  Tallinna 80A, Kuressaare  tel. (45) 31 627 

KÄRDLA:  FIE Enno Tuulik  Vabaduse tn.8, Kärdla  tel. 46 963 06 

VÕRU:  OÜ Võru Polar  Oja 1, Võru  tel. 78 21 461 

IDA-VIRUMAA:  OÜ Edelweis-Nord  Lehe 7, Kukruse  tel. 33 41318 

 
 
 
 

TOOTEKAART 
 

TOOTE NIMETUS: _______________________________________________________ 
 
MUDEL: _______________________________________________________________ 
 
KAUPLUS______________________________________________________________ 
 
MÜÜGIKUUPÄEV: ______________________________________________________ 
 
 
 
KAUPLUSE PITSAT: 

 
 
 


