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PROFESSIONAL CW

PROFESSIONAL 30

PROFESSIONAL 40

TESTS

INPUT 
24V DC ± 10% 

OUTPUT
12V DC 5A

FUSE
8A (inside 
cigarette 
plug)

ACCESSORI - acquistabili separatamente - / ACCESSORIES - sold separatelty -

Ice packs 2x400

Power transformer Ice pack 1000 Olé on iceElectroboxes 40: grid dividers

Ice packs 2x200

3 h
0º C

5,8º C

22º C

25º C

h12

Room temperature: 32°C

          Electrobox “ON”

Tested with 2x400 ice packs

Room temperature: 32°C

          Electrobox “ON”

Tested with 2x400 ice packs

Room temperature: 32°C

          Electrobox “ON”

Tested with 2x400 ice packs

3 h
0º C

14,5º C

22º C

25º C

h11

4 h
0º C

15,5º C

22º C

25º C

h13
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UKLJUČENJE ALARMA

Baterija je pri kraju: za ovaj model postoji 
izravno pokretanje uređaja za automatsko 
isključenje.

Peltier član ne radi kako treba.

Ventilator je oštećen.

Ventilator blokira strano tijelo. Isključite hladnjak i uklonite strano tijelo. 

Pokrenite motor ili isključite hladnjak iz 
utičnice upaljača.

+

+

+

Molimo javite se službi za korisnike (pogle-
dajte § Jamstvo).

Molimo javite se službi za korisnike (pogle-
dajte § Jamstvo).

8    JAMSTVO
• Na hladnjak se daje jamstvo 24 mjeseci od dana kupnje za kvarove nastale tijekom proizvodnje i ako nisu posljedica nepravil-
ne uporabe.
• Ako uočite kvar, molimo da se obratite službi za korisnike Gio’Style na stranici: www.giostyle.com, Ili kontaktirajte najbližeg 
ovlaštenog distributera (vidi popis na poleđini uputa).
• Kako bi jamstvo bilo važeće potrebno je imati sljedeće dokumente:
- Kopiju računa s datumom kupnje uređaja.
              - motiv kojim opravdavate zahtjev, ili opis kvara.

9    ODLAGANJE

Odložiti ambalažu u odgovarajuće spremnike i ne odlagati u okoliš.

Kada se uređaj stavi defi nitivno izvan uporabe, informirati se u najbližem centru za reciklažu, ili putem svojeg 
ovlaštenog prodavača o uputama koje se odnose na odlaganje uređaja.

Kolektivni sistem za gospodarenje  RAEE  (Rifi uti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche – Odlaganje 
električnih i elektronskih uređaja), sastavljen od tvrtki koje proizvode ili trguju električnim i elektronskim uređajima 
različitih tipova i namjene. 
Zakonska odredba 151/05 određuje da troškovi djelatnosti prikupljanja i postupanja sa RAEE idu na teret 
proizvođača koji su, preko kolektivnog sustava kojem su pristupili, obvezani utvrđenim zakonom iz ovog područja.

Gio’Style Lifestyle S.p.A. član je konzorcija Remedia za ispunjenje operativnih i fi nancijskih obave-
za  uređenih po Dlgs 151/05 za prijevoz, uporabu, obradu, skupljanje, reciklažu i odlaganje kućanskog 
električnog i elektronskog otpada. 

Pred prvým zapojením produktu si pozorne prečítajte priložený návod na použitie. 
Starostlivo ho uschovajte a v prípade predaja alebo darovania prístroja, ho odovzdajte novému majiteľovi. 

OBSAH
1. TECHNICKÉ ÚDAJE A CERTIFIKÁCIE
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
3. ZAPOJENIE
4. POKYNY PRE POUŽITIE
5. PREVÁDZKOVÉ POKYNY
6. ČISTENIE A ÚDRŽBA 
7. PROBLÉMY A RIEŠENIA
8. ZÁRUKA
9.           LIKVIDÁCIA

SK
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1    TECHNICKÉ ÚDAJE A CERTIFIKÁCIE

PRODUKT JE V ZHODE S DIREKTÍVAMI:
2004/108/CE  Elektromagnetická kompatibilita pre domáce použitie
2004/104/CE  Elektromagnetická kompatibilita vozidiel 

PríkonNapätie

Certifi káty

12 Vdc (Auto) 55 W
230 Vac (domáca sieť) 60 W

www.giostyle.com 

2    BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

• Ak prístroj preukazuje viditeľné známky poškodenia, neuvádzajte ho do činnosti.
• Pred použitím dôkladne vyčistite vnútro chladiacej bunky.
• Neumiestňujte chladničku do blízkosti otvoreného plameňa alebo priamych zdrojov tepla, ani ju neponárajte do 
  vody.
• Nezakrývajte ventilačné otvory.
• Zariadenie musí byť opravované iba špecializovaným personálom. Opravy vykonané nesprávym spôsobom by 
  mohli spôsobiť vážne nebezpečensto (vidˇ odsek- Záruka).
• Odporúča sa skladovať potravinové produkty v ich originálnych baleniach, prípadne v primeraných nádobách. 
• Chladnička nie je je vhodná na prepravu koróznych alebo rozpustných látok.

• Domáce elektrospotrebiče nesmú byť považované za hračky!
   Zariadenie skladujte a používajte v bezpečnej vzdialenosti od detí.
   Dávajte pozor a zabráňte, aby sa deti hrali sa so zariadením. 
• Zapájajte zariadenie iba nasledujúcim spôsobom:
- Prostredníctvom 230Vac kábla na domácu elektrickú sieť striedavého napätia.
- Prostredníctvom 12Vdc kábla napojeného na zásuvku automobilového  zapalovača 
• Nikdy nevyťahujte zástrčku z automobilového zapalovača alebo domácej zásuvky ťahaním napájacieho  kábla  
• V prípade, že sa napájací kábel poškodí, musí byť nahradený káblom rovnakého typu s rovnakými vlastnosťami. 
Nikdy sa nedotýkajte obnažených káblov holými rukami, obzvlášť pri činnosti napájacej siete striedavého 
elektrického prúdu: 
Pozor: Nebezpečenstvo úmrtia!
• Odpojte napájací kábel pred každým čistením a po každom použití.
• Skontrolujte údaje elektrického napätia vyznačených na štítku s informáciami na prístupných zásuvkách a 
  prívodoch 
• Pred uvedením do prevádzky sa ubezpečte, či sú napájací prívod a zástrčka suché
• Nepoužívajte vo veľmi prašnom prostredí. Prach by mohol upchať vetracie kanály a tým znehodnotiť chladničku.
 Pozor: Nebezpečenstvo prehriatia!
•Ubezpečte sa, či teplo vytvorené počas  prevádzky je vetrané dostatočne. Skontrolujte, či vzdialenosť medzi prí-
strojom a stenou, alebo prípadne inými predmetmi dovoľuje vzduchu voľne cirkulovať (aspoň 30 cm)
•Nenalievajte dovnútra ladničky žiadne tekutiny, alebo ľad. 
• Zariadenie neponárajte nikdy do vody.
• Chráňte zariadenie a káble pred teplom a vlhkosťou.
• Aby sa zabránilo prehriatiu alebo zlyhaniu prístroja je treba sa ubezpečiť, či má zástrčka dobrý elektrický kontakt v 
zásuvke vozidla
• Po použití sa nechytajte kovovej časti zástrčky, pretože môže dosiahnuť vysoké teploty

• Gio’Style nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené neoprávneným, alebo nesprávnym použítím 
a manipuláciou.

3    ZAPOJENIE

•Napojenie na 12 Vdc zásuvku zapalovača

 - Vytiahnite alebo zapojte 12 Vdc kábel na kryt prístroja (podľa modelu zariadenia)
 - Vložte zástrčku do zásuvky zapalovača (obrázok č.1)

•Napojenie na domácu prípojnú sieť striedavého 230 Vac prúdu  

-  Napojte 230 Vac kábel na kryt prístroja
-  Vložte zástrčku (obrázok č. 2) do zásuvky striedavého elektrického prúdu
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  Pozor!
  Zapájajte konektor VŽDY správnym smerom. 

  Pozor!
  Pre modely s dvojitým napájaním: NIKDY nezapájajte súčasne napájací 12 Vdc kábel s napájacím  230 Vac. 

4    POKYNY PRE POUŹITIE

• Z hygienických dôvodov, po každom použití chladničky vyčistite vnútornú a vonkajšiu časť vlhkou handričkou
• Odporúča sa vkladať do vnútra elektrickej chladničky vopred vychladené jedlá a nápoje 
• Pred uložením do chladničky nechajte teplé jedlo vychladnúť. 
• Položte chladničku na pevnú podložku
• Chladnička musí byť otváraná čo najmenej krát a po otvorení musí byť ihneď uzatvorená, aby sa vo vnútri mohla udržať ne-
menná teplota
•  Vďaka špeciálnej izolácii budú jedlá a nápoje udržiavané dlho v chladnom stave aj po vypnutí chladničky. Pre zvýšenie a 
predĺženie chladiaceho účinku sa odporúča použiť originálne akumulátory pre chladenie Gio’Style (viď tabuľku príslušenstva)

• Pozor!
V prípade chladenia liekov sa presvedčte, či zariadenie disponuje  chladiacou silou schopnou splniť požiadavky 
príslušných liečiv (viď tabuľku výkonu zariadenia).

• Pozor!
Tento produkt nie je bežná chladnička, ale zariadenie na uskladnenie potravín.
Nepoužívajte zariadenie po dobu dlhšiu ako 36 hod. nepretržítého zapojenia.
Predĺžené a pokračujúce používanie tak môže znížiť jeho výkonnosť, alebo poškodiť chladiaci systém
Po vypnuťí chladničky počkajte aspoň 2 hodiny pred opätovným zapojením.

• Pozor!
Po dlhej dobe výkonu je možné, že sa uskladní voda vo vnútri chladničky. Tento jav je normálny, keďže vlhkosť 
vzduchu  ochladením kondenzuje. 
Chladnička nie je pokazená. V prípade potreby odstráňte prebytočnú vlhkosť suchou handričkou.

• Poznámka!
Chladenie nastáva prostredníctvom chladiaceho systému Peltier, bez obsahu CFC a chladiacich kvapalín.

Na veku sa nachádza displej (A-B) a klávesnica (C), ktoré umožňujú nastavenie elektrickej chladničky. K nastave-
niam patria:

-ZAPNUTIE / VYPNUTIE: držte stlačené centrálne tlačidlo min. 2 sekundy.

-NASTAVENIE VNÚTORNEJ TEPLOTY:
1) Zvoľte funkciu tlačidlom         .
2) Nastavte teplotu          . (* Pri modeli Mr. Hyde je možné nastaviť aj vyššiu teplotu ako je teplota prostredia – 
funkcia ohrevu- ). 
3) Potvrďte centrálnym tlačidlom.
4) Prostredníctvom kurzoru nastavte na stupnici so stupňami °C alebo °F požadovanú hodnotu a potvrďte centrál-
nym tlačidlom          .

Rozsvietenie kontrolky         signalizuje, že funkcia chladenia bola aktivovaná.

*Platí len pre model CW, rozsvietenie signalizuje, že bola aktivovaná funkcia ohrevu        . 

           NASTAVENIE AUDIA:

1) Zvoľte funkciu tlačidlom           .
2) Nastavte 01, aby ste aktivovali audio a 00, aby ste mohli nastaviť jeho parametre.
3) Potvrďte centrálnym tlačidlom.

5    PREVÁDZKOVÉ POKYNY
Výkonnosť chladničky je zaznamenaná v tabuľkách k jednotlivým produktom (viď časť - TESTY), kde pre každú externú teplotnú 
hodnotu náleží stredná interná teplota.
Hodnoty sa vzťahujú na prázdnu chladničku, po dobe funkčnosti dlhej 180 minút. Údaje uvedené v tabuľke možu podliehať 
zmenám v rozsahu medzi 1,5°C.
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           OCHRANA AKUMULÁTORA:

1) Zvoľte funkciu tlačidlom         .
2) Nastavte s          úroveň ochrany akumulátora počas činnosti elektrickej chladničky.   
-            10,6 V
-            10 V
-            minimálna ochrana (Upozornenie: toto nastavenie môže spôsobiť úplné vybitie akumulátoru auta)
3) Potvrďte centrálnym tlačidlom.     

            NASTAVENIE ONESKORENÉHO ŠTARTU:

1) Zvoľte funkciu tlačidlom          .
2) Prostredníctvom tlačidiel           nastavte na časovači počet hodín, po uplynutí ktorých dôjde k automatickému 
spusteniu zariadenia.
3) Potvrďte centrálnym tlačidlom. 

            SIGNALIZÁCIA ALARMU:

1)                    Vybitý akumulátor (medzná hodnota akumulátora auta)

2)                    Ventilátor nefunguje správne alebo je zablokovaný cudzím telesom.

3)                    Peltierov  článok nefunguje správne.

V prípade alarmu stlačte centrálne tlačidlo, čím zvolíte príkaz VYNULOVANIE (RESET);
Pri pretrvávaní problému sa obráťte na špecializovaný personál, aby zariadenie opravili (*viď: Problémy a riešenia / 
Záruka).

+

+

+

6    ČISTENIE A ÚDRŽBA

• Pozor!
Pred čistením elektrickej chladničky odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky, alebo zásuvky zapalovača.

• Pozor!
Nikdy neponárajte chladničku pod tečúcu vodu.
• Na čistenie nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky a drsné predmety.
• Z času na čas vyčistite vnútro a vonkajšok chladničky vlhkou handričkou. 
• Ochráňte chladiaci kryt pred vniknutím vody, piesku a prachu. 

7    PROBLÉMY A RIEŠENIA

Chladnička nefunguje a displej sa neroz-
svieti (v prípade zapojenia na zástrčku 
zapalovača).

Problém

SIGNALIZÁCIA ALARMU

Možná príčina Možné riešenie

V prípade pripojenia na domácu 230 V 
sieť, chladnička nefunguje a displej sa 
nerozsvieti. 

Zapalovač vozidla je bez napätia. V prípade mnohých vozidiel je potrebné 
naštartovať palubnú dosku, aby zapalovač 
mohol fungovať.

Poistka zásuvky zapalovača je spálená.

Vstavaný napájací prívod je poškodený.

Nahraďte poistku (obrázok 3) inou, 
rovnakou. Prečítajte si technické údaje na 
poistke.

Poistka vozidla je spálená.

Kábel napájacieho prívodu striedavého 
prúdu je poškodený.

Nahraďte poistku pomocou inštrukcíí v 
manuále obsluhy vozidla.

Nahraďte kábel novým, pôvodným.

Kontaktuje zákaznícky servis (viď par. 
Záruka).

Ventilátor sa krúti, ale chladnička sa 
neochladzuje.

Počas prevádzky sa vytvára voda vovnútri 
chladničky.

Ventilačné mriežky sú čiastočne alebo 
úplne upchaté.

Chladnička už dlhšiu dobu počas pre-
vádzky vytvára kondenzát. 

Skontrolujte vonkajšie a vnútorné 
ventilačné mriežky. Umiestnite chladničku 
na lepšie vetrané miesto. 
Odpojete chladničku a prebytočnú vodu 
vysušte handričkou. Pred opätovným 
zapojením počkajte niekoľko hodín.

Batéria je takmer vybitá: okamžite aktivujte 
automatické blokovacie zariadenie pre 
tento model.

Zapnite motor auta alebo odpojte 
chladničku zo zástrčky zapalovača. 

+
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SIGNALIZÁCIA ALARMU

Peltier nefunguje správne 

Ventilátor je poškodený.

Ventilátor je upchaný cudzím telesom. Vypnite chladničku a odstráňte cudzie 
teleso.    

+

+

Kontaktujte zákaznícky servis (vidˇ odsek 
Záruka).

Kontaktujte zákaznícky servis (vidˇ odsek 
Záruka).

8    ZÁRUKA
• Záruka na chladničku platí po dobu 24 mesiacov odo dňa kúpy a vzťahuje sa na výrobné vady, ktoré nie je možné prisúdiť 
  nesprávnemu použitiu. 
• V prípade že produkt javí známky poškodenia, prosím obráťte sa na zákaznícky servis Gio’Style na webovej stránke:
  www.giostyle.com, alebo kontaktujte najbližšieho predajcu (vidˇ. Zoznam na zadnej strane príručky)
• Aby mohli byť záručné podmienky platné, je potrebné vlastniť nasledujúce dokumenty:
    - Kópiu faktúry s dátumom kúpy výrobku
    - Dôvod reklamácie, alebo popis poškodenia

9    LIKVIDÁCIA

Obalový materiál vyhoďte do príslušných kontajnerov a nie do voľného prostredia

Po skončení životnosti zariadenia sa informujte u najbližšieho zberného centra surovín, alebo u špecializovaného 
predajcu o vhodných predpisoch, týkajúcich sa likvidácie.

Kolektívny radiaci systém WEEE ( Odpad z elektrických a elektronických zariadení) je tvorený podnikmi, ktoré vyrá-
bajú a obchodujú s elektrickými a elektronickými zariadeniami rôznych typov a funkčnosti.
Legislatívne nariadenie 151/05 udáva, že za náklady spojené so zbernými aktivitami a zaobchádzaním s WEEE sú 
zodpovední výrobcovia, ktorí prostredníctvom kolektívneho systému ku ktorému patria, si plnia povinnosti vyplýva-
júce z nariadenia v tejto oblasti. 

Gio’Style Lifestyle S.p.A. patrí do združenia Rimedia pre plnenie určených operatívnych a fi nančných  po-
vinností podľa zákona legislatívneho nariadenia 151/05, pre prevoz, použitie, nakladanie, náhradu, recyklo-
vanie a likvidáciu domácich spotrebičov WEEE. 

Уважно прочитайте дане Керівництво з експлуатації перед початком роботи з виробом. 
Дане Керівництво слід зберігати та у випадку перепродажу чи передачі прав володіння надавати новому 
власникові.

ЗМІСТ

1. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА СЕРТИФІКАТИ
2. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
3. З’ЄДНАННЯ
4. СФЕРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ
5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ
6. ОЧИСТКА ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
7. УСУНЕННЯ НЕПОЛАДОК
8. ГАРАНТІЯ
9. УТИЛІЗАЦІЯ

UA

1    ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА СЕРТИФІКАТИ

ПРОДУКЦІЯ ВІДПОВІДАЄ СТАНДАРТАМ
2004/108/CE  Електромагнітна сумісність для домашнього використання
2004/104/CE  Електромагнітна сумісність для транспортних засобів з двигуном

Споживана потужністьНапруга

Сертифікати

12В постійного струму 
(автомобіль) 55 Вт
230В перемінного струму (домашні 
електричні мережі) 60 Вт

www.giostyle.com 
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Gio’Style Professional è una divisione di Gio’Style Lifestyle S.p.A., via Battaina 393/C, 24059 Urgnano (Bg) ITALY

Italy
Gio’style Lifestyle S.p.A.
Via Battaina 393/C, 24059 Urgnano (Bg)
Tel. +39 035 4188501 - Fax +39 035 4188700
Internet: www.giostyle.com 
E-mail: giostyle@giostyle.com

GB
Gio’style Lifestyle S.p.A.
Via Battaina 393/C, 24059 Urgnano (Bg)
Tel. +39 035 4188501 - Fax +39 035 4188700
Internet: www.giostyle.com 
E-mail: giostyle@giostyle.com

France

Germany
Gio’style Lifestyle S.p.A.
Via Battaina 393/C, 24059 Urgnano (Bg)
Tel: 0049 6033.97580 - Fax: 0049 6033.975858
Internet: www.giostyle.com 
E-mail: giostyle@giostyle.com

Spain
Gio’style Lifestyle S.p.A.
Via Battaina 393/C, 24059 Urgnano (Bg)
Tel. +39 035 4188501 - Fax +39 035 4188700
Internet: www.giostyle.com 
E-mail: giostyle@giostyle.com

Holland

Danmark Sweden
CAN BRAND DEVELOPMENT NORDIC AB 
P.O. BOX 142     
33532 GNOSJO - SWEDEN  
Tel.0046/370333660 - Fax: 0046/37099909
Internet: www.giostyle.com 
E-mail: giostyle@giostyle.com

Norway
CAN BRAND DEVELOPMENT NORDIC AB 
P.O. BOX 142     
33532 GNOSJO - SWEDEN  
Tel. 0046/370333660 - Fax: 0046/37099909
Internet: www.giostyle.com 
E-mail: giostyle@giostyle.com

Finland
CAN BRAND DEVELOPMENT NORDIC 

CAN BRAND DEVELOPMENT NORDIC 
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Internet: www

Internet: www

.giostyle.com

.giostyle.com
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E-mail: giostyle@giostyle.com

Belgium
Belgocamp S.A.
Z.I. de Bempt, Rue de Lusambo.Forest 40/52
1190 Bruxelles
Ph. 02 3321050 - Fax 02 3768776
Internet: www.giostyle.com - www.belgocamp.com
E-mail: info@belgocamp.com

Portugal
Pedro Pessoa Lda.Edificio Petex
Tapada Nova, Linhó 2710 - 144 Sintra
Ph. 21 9105390/9 - Fax 21 9230120
Internet: www.giostyle.com - www.petex.pt 
E-mail: info@petex-pt.com

Austria
ROESLER + WAGNER GESELLSCHAFT M.B.H.
TRIESTERSTR.223   
1230 WIEN - Oesterreich
Tel.0043-1/6671624-0 - Fax:0043-1/667162414
Internet: www.giostyle.com 
E-Mail: p.boeck@roesler.at 
PL
Gio’style Lifestyle S.p.A.
Via Battaina 393/C, 24059 Urgnano (Bg)
Tel. +39 035 4188501 - Fax +39 035 4188700
Internet: www.giostyle.com 
E-mail: giostyle@giostyle.com

Greece
Yalco Socrates D.Costantinou & Son S.A.
9, A. Metaxa St.Kifissia
GR 145 64 Athens - Greece
Tel. 0030 2106299999 - Fax 0030 2108000866
Internet: www.giostyle.com 
E-mail: giostyle@giostyle.com

H
Gio’style Lifestyle S.p.A.
Via Battaina 393/C, 24059 Urgnano (Bg)
Tel. +39 035 4188501 - Fax +39 035 4188700
Internet: www.giostyle.com 
E-mail: giostyle@giostyle.com

CZ
Gio’style Lifestyle S.p.A.
Via Battaina 393/C, 24059 Urgnano (Bg)
Tel. +39 035 4188501 - Fax +39 035 4188700
Internet: www.giostyle.com 
E-mail: giostyle@giostyle.com

RO
Gio’style Lifestyle S.p.A.
Via Battaina 393/C, 24059 Urgnano (Bg)
Tel. +39 035 4188501 - Fax +39 035 4188700
Internet: www.giostyle.com 
E-mail: giostyle@giostyle.com

HR
Gio’style Lifestyle S.p.A.
Via Battaina 393/C, 24059 Urgnano (Bg)
Tel. +39 035 4188501 - Fax +39 035 4188700
Internet: www.giostyle.com 
E-mail: giostyle@giostyle.com

SK
Gio’style Lifestyle S.p.A.
Via Battaina 393/C, 24059 Urgnano (Bg)
Tel. +39 035 4188501 - Fax +39 035 4188700
Internet: www.giostyle.com 
E-mail: giostyle@giostyle.com

RUS
Gio’style Lifestyle S.p.A.
Via Battaina 393/C, 24059 Urgnano (Bg)
Tel. +39 035 4188501 - Fax +39 035 4188700
Internet: www.giostyle.com 
E-mail: giostyle@giostyle.com
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E-mail: giostyle@giostyle.com

PLASTIC ART FRANCE 
3 Rue Saint Exupéry, 69124 Colombier Saugnieu, 
Lion, France
Tel.+33 4 7205-5072 - Fax +33 4 7205--5264
Internet: ordinett@wanadoo.fr
E-mail: www.ordinett.it
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