
 

Gebruikershandleiding 
Seecode bekerkoeler/verwarming 
 

Dit document is auteursrechtelijk beschermd. Elke reproductie of herdruk, zelfs in fragmenten, evenals 

reproductie van de afbeeldingen, zelfs gerectificeerd, is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de 

fabrikant. 

 

Advies voor de bescherming van het milieu 

• Het gebruikte verpakkingsmateriaal kan worden gerecycled. Verwijdering van verpakkingsmateriaal dat niet 

langer nodig is, dient in overeenstemming met de plaatselijk geldende voorschriften te geschieden. 

• Dit product mag binnen de Europese Unie niet worden afgevoerd bij het normale huishoudelijke afval. 

• Voer het apparaat af via de gemeentelijke inzamelpunten. 

 

Garantie 

Dit product is grondig gecontroleerd op kwaliteit en functionaliteit voordat het wordt verzonden. 

Garantie 12 maanden / 24 maanden garantie voor het apparaat vanaf de datum van aankoop. Tijdens de 

garantieperiode zullen we defecte producten gratis vervangen of repareren. De garantie wordt niet verlengd 

tijdens een reparatie of vervanging. Vervangen onderdelen worden ons eigendom. Neem contact met ons op 

voordat u een garantie instuurt. 

De garantie geldt niet in de volgende gevallen:  

• in het geval van een onjuiste installatie, 

• in het geval van aanpassingen aan het systeem zonder onze goedkeuring, 

• in het geval van schade als gevolg van vocht, schade veroorzaakt door vallen of beschadigde kabels, 

• wanneer er geen bewijs van aankoop is 

 

Verklaring van conformiteit 

U kunt de CE-verklaring van conformiteit voor dit product downloaden vanaf onze website: www.seecode.de of 

www.mobiset.de 

 

Gebruikte symbolen 

WAARSCHUWING 

Wordt gebruikt voor een situatie die kan leiden tot ernstige verwondingen of de dood. Volg deze instructies om 

gevaar te voorkomen. De opmerking bevat aanvullende informatie over het gebruik van het product. 

 

Beoogd gebruik 

Het apparaat is alleen bedoeld voor het koelen en verwarmen van dranken. Ieder ander gebruik wordt beschouwd 

als niet bedoeld gebruik. 

 

Waarschuwing 

Het apparaat kan gevaarlijk zijn als het niet/anders wordt gebruikt dan waarvoor het bedoeld is: 

 

• Gebruik het apparaat alleen waarvoor het bedoeld is. 

• Volg de in de handleiding beschreven procedures. 

• We zijn niet verantwoordelijk voor schade die het resultaat is van onjuist gebruik. 

• Het risico is in dat geval volledig voor de gebruiker. 

 

Beperkte aansprakelijkheid 

Alle technische informatie, gegevens, en instructies voor de aansluiting en bediening in deze handleiding waren 

actueel op het moment van druk en zijn gegeven naar ons beste weten, gebaseerd op onze huidige ervaring en 

informatie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de gegevens, afbeeldingen en beschrijvingen in deze 

handleiding. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die voortkomt uit het niet volgen van de 

handleiding, gebruik waarvoor het apparaat niet bedoeld is, onjuiste reparaties, niet-toegestane aanpassingen of 

het gebruik van niet-toegestane reserveonderdelen. 

 

Basis veiligheidsinstructies 

• Controleer vóór het gebruik op zichtbare schade. Gebruik geen beschadigd of een apparaat dat gevallen is. 

• Personen die niet in staat zijn om het apparaat veilig te gebruiken vanwege hun verminderde fysieke, mentale 

of motorische vermogens, mogen het apparaat alleen gebruiken onder toezicht of na instructie door een 

verantwoordelijke persoon. 

• Kinderen mogen het apparaat alleen onder toezicht gebruiken. 

• Het apparaat mag alleen worden gerepareerd door erkende gespecialiseerde bedrijven of de klantenservice. 

Onjuiste reparaties kunnen leiden tot aanzienlijke gevaren voor de gebruiker, en het vervallen van de 

garantie. 

• Bescherm het apparaat tegen vocht en binnendringen van vloeistoffen. • Vermijd directe zonnestraling 

 

Voorschriften met betrekking tot de plaats van installatie 

Voor een veilige en foutloze werking van het apparaat, moet de plaats van installatie voldoen aan de volgende 

eisen: 

• Het apparaat moet op een stevige, vlakke en horizontale basis worden geplaatst. 

• Plaats het apparaat niet in een erg warme, natte of erg vochtige omgeving en niet in de buurt van 

ontvlambare materialen. 
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Uitpakken 

• Haal het apparaat en de handleiding uit de kartonnen doos. 

• Verwijder voor het eerste gebruik al het verpakkingsmateriaal en de beschermende folie van het apparaat, 

vooral, wanneer van toepassing, de beschermfolie aan de onderkant van het apparaat. 

• Bewaar de originele verpakking tijdens de garantieperiode van het apparaat, zodat u het apparaat kunt 

verzenden in geval van garantie correct verpakt. Transportschade zorg ervoor dat de garantie vervalt. 

 

Controleer de omvang van de levering 

Controleer de inhoud op volledigheid en zichtbare schade. Meld eventuele onvolledige of beschadigde zendingen 

direct aan uw leverancier. 
 

 

 

Productoverzicht 
 

 

 

Accessoires 

1 x oplaadkabel voor de sigarettenaansteker 

1 x Gebruiksaanwijzing 

 

Specificaties 

Aansluiting: 12V / 3A 

Vermogen: 36 W 

Afmetingen: 105 x 105 x 183 mm 

Buitendiameter (boven): 97,3 mm 

Buitendiameter (beneden): 74,9 mm 

Binnendiameter: 68,3 mm 

Gewicht: 473 g 

 

Gebruiksaanwijzing 

1. Sluit de oplaadkabel aan op Seecode bekerkoeler/verwarming en het andere uiteinde in de 

sigarettenaansteker van uw auto of een andere soortgelijke connector. 

2. Kies één van de volgende modi: 
 

a.  Druk op de koelfunctieknop om dranken te koelen. De knop wordt lichtblauw. 

 

 

b.  Druk op de verwarmingsfunctie om dranken op te warmen. De knop wordt lichtrood. 
c.  

 

3. Om het apparaat uit te schakelen, drukt u opnieuw op de betreffende modus. 

 

Opmerking: 

• Gebruik voor een goed resultaat flessen, blikken, bekers, enz. die perfect in de houder passen. 

• Voor normale dranken is de gemiddelde koel- en verwarmingstijd ongeveer 30 minuten of meer. 

 

CE Dit product is overeenkomstig alle relevante voorschriften van het Europees parlament. De volledige 

CE-verklaring met alle toegepaste teststandaarden, kunt u downloaden op onze homepage www.seecode.de of 

www.mobiset.de 
 

Mobiset GmbH – Rösrather Straße 333 – 51107 Köln 

Tel.: +49 22 19 89 52 0 – Fax: +49 22 19 89 52 39 
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