
 1

 
 
 
 

 
 
 

Euroengel 
Profesionální mobilní chladící a mrazící systémy  

 
 
 
 
 
 

NÁVOD K POUŽITÍ  
 
 
 
 



NÁVOD K POUŽITÍ        
 
 

 
 

 
 
 

Obr. 2 

Obr. 1 



 3

NÁVOD K POUŽITÍ        
 
 

 
 
 

 

Obr. 4 

Obr. 3 



 4

NÁVOD K POUŽITÍ        
 
Prostudujte si prosím tuto příručku důkladně předtím, než toto zařízení uvedete do 
provozu. Uchovávejte ji na bezpečném místě, abyste do ní mohli nahlédnout i 
později. Jestliže předáte zařízení někomu jinému, předejte mu s ním také tuto 
příručku.  
 
 
PŘED POUŽITÍM:
 
Box používaný ve vozidle vždy pevně zajistěte proti otřesům, pohybům vpřed, vzad  
a do stran, při jízdě nebo brzdění. Použijte řádně homologované popruhy, 
kotevní body nebo jiné vhodné zádržné systémy. 
Nedodržení výše uvedených požadavků může vést k odmítnutí záruky.    
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 1. Poznámky k používání příručky 
 V této příručce pro obsluhu se používají tyto symboly. 

 

Výstraha! Bezpečnostní instrukce: Nedodržení této instrukce 
může způsobit úraz osob nebo škodu na zařízení. 

 

Výstraha! Bezpečnostní instrukce týkající se nebezpečí, 
vyplývajícího z přítomnosti elektrického proudu nebo napětí. 
Nedodržení této instrukce může způsobit úraz osob nebo škodu 
na zařízení, která zhorší jeho funkci. 

 

Povšimněte si 
Doplňkové informace k obsluze a provozu zařízení. 

 Činnost: Tento symbol ukazuje, že se od vás požaduje nějaká 
činnost. Požadovaná činnost je popsána v postupných krocích. 

 Tento symbol značí výsledek nějaké činnosti. 

Obr. 2-1 
Tento text se vztahuje k nějakému prvku  na obrázku, v tomto 
případě „na obrázku 2 k položce 1“. 

 2.   Bezpečnostní instrukce 

 

Pozor! 
Společnost Eberspächer nebude odpovědná a neručí za náhradu 
škod, pokud jde o tyto škody: 
– škodu na zařízení (spotřebiči), která je výsledkem nějakého 

mechanického účinku a/nebo přepětím 
– škodu způsobenou změnou zařízení (spotřebiče), 

provedeným bez výslovného povolení firmy Eberspächer; 
– škodu vzniklou v důsledku použití zařízení (spotřebiče) pro 

jiný účel, než jaký je uveden v této příručce pro obsluhu. 

 2.1 Všeobecná bezpečnost 

 

Výstraha! Nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem! 
Pokud se toto zařízení používá na člunu a je napájeno ze sítě, 
přesvědčte se, že je obvod napájecího zdroje vybaven 
proudovým chráničem! Zkontrolujte, zda je jmenovité napětí, 
uvedené na typovém štítku zařízení, shodné s napětím 
napájecího zdroje. 

i 
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Zařízení připojujte pouze takto: 
– na akumulátorovou baterii o napětí 12 V nebo 24 V -  

kabelem, který je součástí dodávky zařízení; 
– na napájecí zdroj (síť) 100 až 240 V (stříd.) - připojovacím 

kabelem pro napětí 100 – 240 V, který je součástí dodávky 
zařízení. 

Pokud je kabel poškozen, musí být nahrazen novým, aby se 
zabránilo možnému nebezpečí úrazu či škody na majetku.  
Nevytahujte zástrčku kabelu ze zapalovače cigaret či jiné 
zásuvky tahem za kabel. 
Připojovací (napájecí) kabel vždy odpojte ze zásuvky před 
čištěním nebo údržbou zařízení nebo před výměnou pojistky. 

 

Výstraha! Nebezpečí úrazu! Akumulátory obsahují agresivní 
žíravou kyselinu. Nedopusťte, aby akumulátorová kyselina přišla 
do styku s vaším tělem. Jestliže dojde k potřísnění pokožky 
kyselinou, umyjte postižené místo důkladně vodou. 
Předtím, než připojíte akumulátor na nabíjecí zařízení, odpojte 
chladící zařízení a ostatní elektrické spotřebiče. Přepětí může 
poškodit jejich elektroniku. 

 

Elektronické přístroje nejsou hračky! Toto zařízení není 
určeno k tomu, aby je používaly malé děti či osoby, jejichž 
schopnosti jsou oslabeny věkem, bez dostatečného dozoru 
odpovědné osoby, zajišťující, že je zařízení užíváno bezpečně. 
U malých dětí je nutný dohled, aby bylo jisté, že si se zařízením 
nebudou hrát. 
Nepoužívejte zařízení, je-li viditelně poškozeno. 
Toto zařízení smí opravovat pouze kvalifikovaná osoba. 
Neodborné, amatérské opravy mohou způsobit značné 
nebezpečí. Jestliže vaše zařízení vyžaduje opravu, spojte se 
prosím se zákaznickou službou firmy Eberspächer.  
Za žádných okolností neotvírejte chladící okruh!  
Chladící box není vhodná pro přepravu jakýchkoli žíravých 
materiálů nebo materiálů obsahujících organická rozpouštědla. 
Potraviny je nutno skladovat v originálních obalech, nebo 
vhodných nádobách. 

 

2.2 Bezpečná obsluha zařízení  
Výstraha! Nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým 
proudem! Nedotýkejte se neizolovaných kabelů holýma rukama! 
Platí to zejména tehdy, je-li zařízení napájeno ze sítě. 
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 Před zapnutím zařízení se přesvědčte, že napájecí kabel a 
zástrčka jsou suché. Dovnitř chladícího boxu nevkládejte žádná 
elektrická zařízení. 
Postavte zařízení na suché místo, které je chráněno před 
stříkající vodou. Zařízení a kabel chraňte před deštěm a 
vlhkostí. Nestavte zařízení do blízkosti otevřeného ohně či 
jiného zdroje tepla (jako jsou topidla, přímé sluneční světlo, 
plynové trouby apod.). 

 

Výstraha! Nebezpečí přehřátí! Vždy se přesvědčte, že je 
zařízení dostatečně odvětráno, aby se teplo, které zařízení za 
provozu produkuje, se mohlo dobře rozptylovat: Zajistěte, aby 
nebyly větrací štěrbiny zakryty. Ponechávejte mezeru nejméně 
50 mm nad a kolem zařízení, abyste dostatečné větrání zaručili.  
Nikdy neponořujte zařízení do vody. Neplňte chladící prostor 
ledem či (jakoukoli) tekutinou. 

 3 Obsah dodávky 

 Počet Popis 
 1 Mobilní box 
 1 Napájecí kabel 12-24 V DC 
 1 Napájecí kabel 100-240 V AC 
 1 Návod k použití 
  
 4 Předpokládané použití 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mobilní chladící/mrazící boxy lze používat pro chlazení potravin 
a jejich uchovávání za nízké teploty. 
Modely „/FDx/“ jsou vhodné pro přepravu zmrazených potravin 
podle směrnice 88/109/ES a sbírky předpisů Codex Alimentarius 
OSN/FAO CAC-RCP 88/76. 
Modely „/xDH/“ jsou vhodné k udržování potravin teplých, 
protože jsou vybaveny automatickými odporovými topidly. 
Mobilní chladící/mrazící boxy jsou vhodné i pro použití 
v kempech.  
Výstraha – při chlazení léků, které se rychle kazí, postupujte 
velmi opatrně! Jestliže chcete chladit léky, zkontrolujte si, zda 
je chladící kapacita zařízení pro tento účel vyhovující. 
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5 Popis funkce  
Mobilní chladící/mrazící boxy jsou určeny pro používání se
stejnosměrným zdrojem napájení (akumulátorovou baterií) o napětí
12-24 V DC u automobilu, člunu nebo karavanu. Všechny modely
jsou vybaveny integrovaným usměrňovačem, aby mohly být také 
napájeny ze sítě o střídavém napětí 100 – 240 V AC. 

 

  

5.1 Ovládací tlačítka, obr. 1  
Poz. Popis Funkce 

1 Vypínač Zapíná a vypíná zařízení (zapnuto/vypnuto) 
2 Displej Zobrazuje teplotu 
3 PRG Potvrzuje programové hodnoty 

4 ▲ Zvyšuje požadovanou teplotu chlazení a zobrazuje 
výpisy na displeji směrem dozadu 

5 ▼ Snižuje požadovanou teplotu chlazení a zobrazuje 
výpisy na displeji směrem dopředu. 

6 SET  Nastavení / uložení 

5.2 Před prvním použitím 
 

Poznámka: Z hygienických důvodů je třeba před prvním uvedením 
do provozu chladící box vyčistit vlhkým hadříkem zevnitř i zvenku. 
Pokyny pro úsporu energie 
Pro umístění zařízení zvolte dobře větrané místo, chráněné před 
přímým slunečním světlem. 

 

i 
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 Před uložením zboží do ledničky či mrazničky, nechávejte  teplé 
potraviny nejprve vychladnout na vzduchu. 
Neotvírejte chladící box častěji, než je nezbytně nutné. 
Nenechávejte zbytečně otevřené víko nádoby. 
Když se v boxu utvoří vrstva ledu, odmrazte jej. 
Nenastavujte zbytečně nízké teploty chlazení/mrazení. 

 
5.3 Elektrické přípojky 

 Modely s jedním kompresorem (F-T/xxx/xS) 
 Obr. 2-1 Držák pojistky 
 Obr. 2-2 Zásuvka pro přípojku 12-24 V DC 
 Obr. 2-3 Zásuvka pro přípojku 100-240 V AC 
  
 Modely se dvěma kompresory (F-T/xxx/xT) 
 Obr. 3-1 Zásuvka pro přípojku 100-240 V AC 
 Obr. 3-2 Držák pojistky 
 Obr. 3-3 Svorka  +  - červená, 12-24 V DC 
 Obr. 3-4 Svorka   -  - černá, 12-24 V DC 
 

5.4 Připojení na akumulátor 12-24 V DC 

 

Výstraha – nebezpečí poškození zařízení! Přepětí může 
poškodit elektroniku zařízení. Před nabíjením akumulátoru 
nabíjecím zařízením odpojte od akumulátoru chladící box a 
ostatní spotřebiče. 
Z bezpečnostních důvodů je chladící box vybaven 
elektronickým systémem, který ji chrání před záměnou polarity 
při připojování k akumulátoru. 

 

Výstraha – nebezpečí poškození zařízení! Aby se zabránilo 
ztrátám napětí a výkonu, je třeba, aby byl napájecí kabel co 
nejkratší a nebyl nikde přerušen. Z tohoto důvodu se vyhýbejte 
dodatečným vypínačům, zástrčkám a kabelovým spojům. 

 

Určete potřebný průřez kabelů (vodičů) vzhledem k délce 
kabelu podle této tabulky:  
Modely s jedním kompresorem (F-T/xxx/xS): 

Průřez vodiče Max. délka / 12 V Max. délka / 24V 
2,5 mm2 2,5 m 5 m 
4 mm2 4 m 8 m 
6 mm2 6 m 12 m 

 

10 mm2 10 m 20 m 
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Modely se dvěma kompresory (F-T/xxx/xT):  

Průřez vodiče Max. délka / 12 V Max. délka / 24V  
5 mm2 2,5 m 5 m  
8 mm2 4 m 8 m  
12 mm2 6 m 12 m  
20 mm2 10 m 20 m  

Výstraha – nebezpečí poškození zařízení! Přesvědčte se, že 
je polarita správná! 

 
Před prvním zapnutím zařízení zkontrolujte, zda provozní napětí 
odpovídá napětí akumulátoru (viz typový štítek).  

Přesvědčte se, že je vodič připojený na kladnou svorku 
akumulátoru a je opatřen pojistkou (Obr. 4-3). Hodnoty: 
– modely s jedním kompresorem (F-T/xxx/xS): 15 A 
– modely se dvěma kompresory (F-T/xxx/xT): 25 A 
Na modelu s jedním kompresorem  připojte kabel přípojky 12-24 
V DC do zásuvky na mobilním boxu (Obr. 2-2). 

 
 

 

Na modelu se dvěma kompresory přišroubujte odpovídající 
prstencové přípojky napájecího kabelu 12-24 V DC na příslušné 
svorky chladícího boxu: 
– červený vodič (+, kladný) na červenou svorku (Obr. 3-3) 
– černý vodič (−, záporný) na černou svorku (Obr. 3-4). 

 

5.5 Ochrana akumulátoru  

Zařízení je vybaveno kontrolou akumulátoru, která automaticky 
vypne zařízení, jestliže napětí poklesne, nebo stoupne mimo 
povolené hodnoty. 
Jakmile se napětí akumulátoru vrátí na bezpečné hodnoty, 
chladící box se znovu zapne. 

 

5.6 Připojení na síťový zdroj 100-240 V AC  
Výstraha – nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Nikdy 
nemanipulujte se zástrčkami a vypínači mokrýma rukama nebo 
když stojíte na mokrém povrchu. 
Jestliže napájíte chladící box na palubě člunu ze zdroje  o napětí 
100-240 V AC, musíte mezi zdroj napájení (100-240 V AC) a 
chladící box zařadit proudový chránič. Kontaktujte prosím 
kvalifikovaného odborníka. 
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 Chladící box má vestavěný síťový adaptér pro více napětí, 
s prioritním obvodem pro připojení na střídavý zdroj 100-240 V 
AC. Tento prioritní obvod automaticky přepne na napájení ze 
sítě, je-li zařízení připojeno na střídavý zdroj 100-240 V AC, 
dokonce i když je  ještě připojen napájecí kabel pro 12-24 V 
DC. 

 
Připojte napájecí kabel 100-240 V AC do zásuvky zdroje 
střídavého napětí (sítě). 
Modely s jedním kompresorem (F-T/xxx/xS):Obr. 2-3 
Modely se dvěma kompresory (F-T/xxx/xT): Obr. 3-1 

 
5.7 Používání chladícího boxu 

 

Výstraha – nebezpečí přehřátí! Zajistěte, aby byl chladící box 
stále dobře odvětráván, aby se teplo, emitované chladícím 
systémem, mohlo rozptylovat do okolí. Přesvědčte se, že 
větrací štěrbiny nejsou zakryty a že je zařízení dostatečně 
vzdáleno od stěn a jiných předmětů, které by překážely volné 
cirkulaci vzduchu. 

 
Stiskněte tlačítko „I/O (hlavní vypínač, Obr. 1-1) 

 Na displeji (Obr. 1-2) se zobrazí aktuální vnitřní teplota ve °C. 

 Poznámka: Zobrazovaná teplota je teplota ve středu vnitřního 
prostoru. Teplota v jiném místě může být odchylná.  
 

 Chladící box začne chladit/mrazit. 

i 
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5.9 Další programovatelné funkce (jen pro odborné 
uživatele) 

 

Továrně nastavené parametry nastavitelných hodnot je možné 
upravovat. Pro přístup k programovacímu menu je třeba použít 
následující postup:  

 

Stiskněte současně tlačítko PRG/mute (Obr. 1-3) a tlačítko SET 
(Obr. 1-6) a podržte je stisknutá 5 sekund.  

Displej (Obr. 1-2) ukáže hodnotu „00“. Nyní je třeba zapsat 
heslo.  

Nastavte heslo „22“ pomocí tlačítek ▲ (Obr. 1-4) nebo ▼ (Obr. 
1-5).  

Stiskněte tlačítko SET (Obr. 1-6) pro potvrzení hesla. 
Nyní jste se dostali do programovacího menu. 

 
 

Nastavte požadované parametry. 
 

Poznámka: Další informace o možných funkcích a 
nastavitelných hodnotách naleznete v příručce pro uživatele 
digitálního regulátoru  Carel ir33. 

 

Stiskněte tlačítko PRG/mute (Obr. 1-3) na pět sekund, abyste 
nově zavedené parametry uložili do paměti.  
Tyto parametry jsou tak uloženy a zařízení ukončí programovací 
menu. 

 
 

Pokud si nepřejete pozměněné hodnoty uložit, nemanipulujte 
s tlačítky po dobu 60 sekund.  

(Původní) parametry jsou tak uloženy a zařízení ukončí 
programovací menu.  

5.10 Výměna pojistky  
Výstraha – nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před 
výměnou pojistky zařízení odpojte od napájecí sítě (baterie). 

 
Vypněte zařízení. 

 

Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky. 
 

i 
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 Vyjměte pojistku  (Obr. 2-1 nebo Obr. 3-2) přípravkem na 
vyjmutí pojistek (nedodáván se zařízením). 

 
Nahraďte vadnou pojistku novou pojistkou se stejnou 
jmenovitou hodnotou: 
Pro model s jedním kompresorem (F-T/xxx/xS):15 A 
Pro model se dvěma kompresory (F-T/xxx/xT): 25 A. 

 Zatlačte pojistku zpět do pouzdra. 

 
6 Čištění a údržba 

 

Výstraha – nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před 
každým čištěním nebo servisem odpojte napájecí kabel ze 
zásuvky napájecího zdroje (sítě). 

 
Výstraha – nebezpečí poškození zařízení! 
Chraňte elektronické komponenty před vodou, vlhkem. Nejsou 
odolné proti vodě. 

 

Výstraha – nebezpečí poškození zařízení! 
Při čištění nepoužívejte abrazivní čistící prostředky, ani tvrdé 
nástroje, může dojít k poškození zařízení. Pro odstraňování 
ledu či uvolnění přimrzlých předmětů nepoužívejte nikdy  
kartáče, drátky, houby na drhnutí, ani tvrdé či ostré nástroje. 

 
 

Vnitřek chladícího boxu občas umyjte vlhkým hadříkem. 

Po vyčištění zařízení vytřete do sucha.  



 14

NÁVOD K POUŽITÍ        

 
 6.1 Odstraňování závad 

 Závada Možná příčina Řešení 
 Zařízení nefunguje při 

napájení napětím 12-
24 V DC, displej 
nesvítí. 

Příliš nízké napětí 
akumulátoru. 

Přeměřte napětí 
akumulátoru a dobijte  
jej, pokud to je třeba. 

 Zařízení nefunguje při 
napájení napětím 100-
240 V AC, displej 
nesvítí. 

-  v zásuvce střídavého 
napájecího zdroje 
není napětí. 

-  vestavěný síťový 
adaptér je vadný. 

-  zkuste jinou síťovou 
zásuvku. 

 
-  kontaktujte servisní 
středisko. 

 Zařízení nefunguje, 
displej nesvítí. 

Pojistka zařízení je 
vadná. 

Vyměňte pojistku. 

 Zařízení nechladí při 
napájení napětím 12-
24 V DC, (zástrčka je 
zapojena, displej 
svítí). 

Příliš nízké napětí 
akumulátoru. 

Přeměřte napětí 
akumulátoru a dobijte  
jej, pokud to je třeba. 

 Zařízení nechladí, 
(zástrčka je zapojena, 
displej svítí). 

Vadný kompresor Kontaktujte servisní 
středisko. 

 

7 Záruka 

 Platí záruční lhůta podle zákona. Je-li výrobek vadný, spojte se 
prosím se servisním střediskem firmy Eberspächer. Pro opravu 
a vyřízení reklamace připojte k zasílanému zařízení tyto 
dokumenty: 
− kopii účtenky s datem zakoupení 
− popis závady. 

 

8 Likvidace 

 
Odevzdejte obalový materiál do sběru k recyklaci. 

 

Pokud chcete zařízení zlikvidovat, zeptejte se v místním 
recyklačním středisku, nebo u specializované firmy na 
podrobnosti, jak lze provést likvidaci zařízení podle příslušných 
předpisů. 
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NÁVOD K POUŽITÍ        

 
 
Toto zařízení neobsahuje žádné CFC (tzv. „tvrdé freony“). 
Chladící okruh je naplněn chladivem R134a. 
 

 

Splňuje tyto právní předpisy EU: 
2006/95/ES 
2004/108/ES 
2004/104/ES  

 Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny a možnosti 
dodávky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

i 




