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Przetwornik napięcia Y50 U

Ten przetwornik napięcia jest kompatybilny z lodówką termoelek-
tryczną typu SCM 1224 SENCOR. 
Można go stosować również do innych urządzeń wykorzystujących 
12V napięcie stałe z maksymalną mocą wejściową 60 W.
Tego adaptera nie można używać do lodówek kompresoro-
wych.

Instrukcje bezpieczeństwa
To urządzenie nie jest zabawką! 
Ten przetwornik napięcia nie jest przeznaczony dla osób (doty-
czy również dzieci) o obniżonych zdolnościach fi zycznych lub 
umysłowych i obniżonej percepcji oraz dla osób z ograniczonymi 
doświadczeniami i wiedzą, o ile nie jest nad nimi sprawowany spe-
cjalistyczny nadzór lub jeśli osoba odpowiedzialna za ich bezpie-
czeństwo nie udzieliła im instrukcji dotyczących zasad użytkowa-
nia tego urządzenia. 
Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sprawdź, czy napię-
cie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w 
gniazdku.
Przed podłączeniem przetwornika do gniazdka 230 V sprawdź, czy 
przewód doprowadzający nie jest uszkodzony.
Nie umieszczaj przetwornika napięcia w pobliżu ognia lub innego 
źródła ciepła (kaloryferów, bezpośredniego światła słonecznego, 
kuchenki gazowej itd.)
Nie zanurzaj przetwornika w wodzie ani w innych cieczach.
Chroń przetwornik i przewód przed ciepłem i wilgocią (np. deszczem).
Zadbaj o to, aby otwory wentylacyjne urządzenia nie były zakryte. 

Uwaga! Niebezpieczeństwo pożaru!
12V wtyczka lodówki musi być mocno podłączona do 12V gniazd-
ka przetwornika.

Napraw przetwornika może dokonywać wyłącznie autoryzowany 
serwis lub osoba o podobnych kwalifi kacjach. Niefachowe napra-
wy podnoszą ryzyko powstania urazu lub uszkodzenia. 

Dane techniczne
Wejście:  220 - 240 V∼/ 50/60 Hz / 0,6 A
Wyjście:  12 V   / 5 A / 60 W

Zmiany tekstu i specyfi kacji technicznych zastrzeżone. 



Disposal of Used Electrical & Electronic Equipment
The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this 
product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this equipment at your 
applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipments waste. In 

the European Union and Other European countries which there are separate collection systems for 
used electrical and electronic product. By ensuring the correct disposal of this product, you will help 
prevent potentially hazardous to the environment and to human health, which could otherwise be 
caused by unsuitable waste handling of this product. The recycling of materials will help conserve 
natural resources. Please do not therefore dispose of your old electrical and electronic equipment with 
your household waste. For more detailed information about recycling of this product, please contact 
your local city offi  ce, your household waste disposal service or the shop where you purchased the 
product.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení
Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nes-
mí být zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné 
místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V zemích evropské unie a jiných 

evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických 
a elektronických výrobků. Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních 
rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. 
Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin - z uvedeného důvo-
du nelikvidujte prosím vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání 
podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životního 
prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnan-
ce prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.

Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení
Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale označuje, že sa s týmto výrobkom 
nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Výrobok zlikvidujte jeho odovzdaním na 
zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V krajinách európskej 

únie a v iných európskych krajinách existujú samostatné zberné systémy pre zhromažďovanie pou-
žitých elektrických a elektronických výrobkov. Zaistením ich správnej likvidácie pomôžete prevencii 
vzniku potenciálnych rizík pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť nesprávnym 
zaobchádzaním s odpadmi. Recyklácia odpadových materiálov napomáha udržaniu prírodných zdro-
jov surovín - z uvedeného dôvodu nelikvidujte prosím vaše staré elektrické a elektronické zariadenia 
s domovým odpadom.
Pre získanie potrebných informácií k recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany 
životného prostredia miestneho (mestského či obvodného) úradu, pracovníkov zberného dvora alebo 
zamestnancov predajne, v ktorej ste výrobok zakúpili.

Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való el-
tavolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív 
hulladékgyũjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztar-

tási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos es elektronikai hulladék gyũjtésére kijelölt gyũjtőhelyen 
adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi 
egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az 
anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása 
érdekében további információért forduljon a lakóhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgũyjtő szol-
gáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Utylizacja niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Taki symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być trak-
towany jako odpad komunalny, lecz powinien być dostarczony do odpowiedniego punktu 
zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu przerobu i odzysku odpadów. W 

krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich są odrębne systemy segregacji odpa-
dów przeznaczone do utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przez takie pro ekologiczne 
zachowanie zapobiegają Państwo potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko naturalne 
oraz na zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego procesu składowania tego 
produktu. Przez zagospodarowanie materiałów oszczędzamy również surowce naturalne. Aby uzyskać 
bardziej szczegółowe informacje na temat przerobu i odzysku materiałów elektronicznych z tego 
produktu, proszę skontaktować się z urzędem miasta lub gminy, lokalnym zakładem utylizacji sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego lub ze sklepem, w którym produkt został zakupiony.
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