
NAPELEM 12V-OS THERMOELEKTROMOS 
HŰTŐTÁSKÁKHOZ (30W) 

 

 
 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
 

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! 
Kérjük, hogy a Használati Útmutatót feltétlenül olvassa el az első használat előtt! 

 
Az Ön által megvásárolt készlet egy nagyteljesítményű napelemet tartalmaz, amely 
12V egyenáramú feszültségről működő, thermoelektromos (u.n. Peltier 
thermoelektromos elemekkel működő) autós hűtőtáskák működtetéséhez 
használható napsütéses időben. 
Strandon, kempingezésnél, piknikezésnél – napsütésben mindig tudja működtetni 
hűtőtáskáját. Használatával feleslegessé válik a hűtőtáskának az autó 
akkumulátorához csatlakoztatása, így Ön nincs az autójához kötve, bárhol, bármikor 
hűteni (temperálni) tudja a hűtőtáskában tárolt élelmiszereket és/vagy italokat a 
nagy melegben – akkor, amikor süt a nap. Akkor is, ha akkumulátor és/vagy 
elektromos hálózat nem áll rendelkezésre. Csak tegye ki a napelemet a napra, 
csatlakoztassa a hűtőtáskához és már működik is. 



A Napelem használata 
Fordítsa a napelem felületét a Nap irányába (déli irányba) és támassza ki a mellékelt 
kis műanyag kitámasztóval úgy, hogy a talaj síkjával kb. 30…45 fokos szöget zárjon 
be. Erre azért van szükség, mert a napelem akkor működik a legnagyobb 
hatásfokkal, ha a Nap sugarai közel 90 fokos szögben érik. 
A napelemet olyan helyre tegye, ahol tisztán és akadálymentesen elérik a Nap 
sugarai és nem árnyékolja felületét semmi. (Ugyanakkor a hűtőtáskát célszerűbb 
árnyékos helyen – egy fa, bokor, stb. által a tűző naptól védett helyen – elhelyezni.) 
Csatlakoztassa a thermo-elektromos autós hűtőtáska 12V-os csatlakozóját a 
napelem hátulján található csatlakozó kábel végére szerelt 12V-os („szivargyújtó”) 
csatlakozóhoz. Ha süt a nap, akkor a hűtőtáska már működni is fog (ezt a ventilátor 
forgása jelzi). 
A csatlakozó nem vízmentes, ügyeljen arra, hogy azt ne tegye nedves, vagy víz, - pl. 
hullámzás, stb. által elért – helyre. 
 
Felhívjuk figyelmét, hogy a készlet nem tartalmaz semmilyen, az elektromos energia 
tárolására szolgáló elemet, akkumulátort, stb., így a napelem csak akkor biztosít a 
hűtőtáska működéséhez elegendő elektromos energiát, ha tiszta az égbolt, süt a 
Nap és a felülete megfelelően van tájolva (a Nap irányába néz). A készülék borús 
időben és sötétben nem használható. 
 
Műszaki adatok 
Napelem teljesítménye:30W 
Kimeneti feszültség: 15V 
Kimeneti áram:  2,0A 
Méret: 634x535x25mm / 3,2kg 
 
Fontos figyelmeztetések 
Óvja a készüléket erős ütésektől, fizikai behatásoktól! Ne próbálja azt szétszedni, 
saját kezűleg javítani! Csak a rendeltetésének megfelelően használja! 
Akkumulátorok töltésére csak töltésvezérlő közbeiktatásával alkalmas! A készüléket 
óvja a nedvességtől és az állandó magas páratartalomtól! Ne tegye ki a készüléket 
közvetlen erős hősugárzásnak! Gyermekek elől zárja el! Ne használja gyúlékony 
és/vagy robbanásveszélyes anyagok, gázok környezetében! A készülék életciklusa 
végén azt ne dobja a szemétbe, hanem helyezze el bármely elektronikus hulladékok 
részére kialakított szelektív gyűjtőhelyen! 
 
Importőr és forgalmazó 
ENCASE Kft., 2627 Zebegény, Pf. 10. 
 +36 303 945 456   info@encase.hu 
www.zöldleszek.hu       mobicool_napelem_12v_30.pdf 


