
У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту 
та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені 

консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати 
саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою 

https://130.com.ua 

ТЕЛЕФОНИ 
0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

Інтернет-магазин 
автотоварів

АВТОМАГНІТОЛИ — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам’ять • Перехідні рамки та роз’єми • Антени • Аксесуари  |
АВТОЗВУК — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари  |  БОРТОВІ КОМП’ЮТЕРИ — Універсальні комп’ютери • Модельні комп’ютери • Аксесуари  | 
GPS НАВІГАТОРИ — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари  |  ВІДЕОПРИСТРОЇ — Відеореєстратори • Телевізори та монітори 
• Автомобільні ТВ тюнери • Камери • Видеомодулі • Транскодери • Автомобільні ТВ антени • Аксесуари  |  ОХОРОННІ СИСТЕМИ — Автосигналізації • Мотосигналізації • Механічні блокувальники
• Іммобілайзери • Датчики • Аксесуари  |  ОПТИКА ТА СВІТЛО — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари  |
ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА — Задні парктроніки • Передні парктроніки • Комбіновані парктроніки • Дзеркала заднього виду • Аксесуари  |  ПІДІГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ — Підігріви сидінь  
• Підігріви дзеркал • Підігріви двірників • Підігріви двигунів • Автохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари  |  ТЮНІНГ — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари  |
АВТОАКСЕСУАРИ — Радар-детектори • Гучний зв’язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне  | 
МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ — Інсталяційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне  |  ЖИВЛЕННЯ — Акумулятори 
• Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари  |  МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі 
• Аксесуари  |  АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики  |  РІДИНИ ТА МАСЛА — Моторні масла • Трансмісійні
масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки
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КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОХОЛОДИЛЬНИКІВ 
Thermo BD 32, BD 42

ВАЖЛИВО!
Перед використанням уважно прочитайте інструкцію і працюйте з 
холодильником згідно поданої інформації. Тримайте інструкцію в до-
ступному місці для можливості прочитати її при необхідності  пізніше.   
                                                                                                       

1. ОПИС ПРОДУКЦІЇ 

Шановний покупець! Ми дякуємо Вам за покупку цього автохолодиль-
ника та сподіваємося, що Ви насолодитесь використанням якісного 
продукту. Вже протягом 9 років ТМ «Thermo» надає своїм  покупцям  
широкий спектр товарів для відпочинку і туризму, роблячи при цьо-
му все можливе, щоб виправдовувати довіру своїх споживачів. Піклу-
ючись про Ваш комфорт, наша команда створила автохолодильники 
(компресорні охолоджувачі), які допомагають насолоджуватися  про-
холодними напоями в спеку та зберігає свіжість їжі протягом трива-
лого часу. Компресорний холодильник «Thermo» легкий та зручний 
у використанні, тому що він може підключатись до трансформатору 
змінного або постійного струму та використовуватись в приміщенні. 
Незначна вага, компактний розмір, тривалий термін роботи  та  низь-
кий рівень енергоспоживання дозволяють йому бути Вашим най-
кращим помічником під час відпочинку. Автохолодильник працює 
за принципом звичайного побутового холодильника (використання 
хладогену).

2. ЗАСТОСУВАННЯ

Подорожі на 
автомобілі чи 

автобусі

Риболовля Піший
туризм

 - Спочатку переконайтеся, що вимикач на боці автохолодильника 
знаходиться у вимкненому стані, а потім вставте вилку шнура жив-
лення в гніздо пристрою.

Активний 
відпочинок
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3. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики Умовні 
одиниці

Thermo
BD 32 

Thermo
BD 42

Об'єм л 32 42

Фото товару -

Вага НЕТТО kg/кг 16,1 17,7

Вага БРУТТО kg/кг 17,1 18,9

Номінальна напруга (AC/
DC) V/Вольт DC 12/24/220V DC 12/24/220V

Номінальна потужність в 
режимі охолодження AC W/Ватт 45W 50W

Номінальна потужність в 
режимі охолодження DC W/Ватт 45W 50W

Максимальне 
охолодження  °C -25°C -25°C

Еко технологія* так/ні так так

Клас живлення A++ A++

Ступінь захисту від 
ураження струмом (клас 
електрозахисту)

0; I; II; III І І

Ступінь захисту 
оболонки від вологи

 - Вставте автомобільну вилку (DC 12V) в прикурювач автомобіля.
 - Індикатор на сенсорній панелі буде вказувати на те, що пристрій 
знаходиться в режимі очікування.

 - Встановіть необхідну температуру.
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Характеристики Умовні 
одиниці

Thermo
BD 32 

Thermo
BD 42

Заземлення (потрібно 
чи ні) так/ні ні ні

Клімат клас N; SN; 
ST; T T / ST / N / SN T / ST / N / SN

Тип - Компресорний Компресорний

Розмір товару мм 575x405x480 675x405x520

Рівень шуму дБ 1 1 

Пластик призначений 
для зберігання харчових 
продуктів

так/ні так так

Пластик призначеній для 
подальшої переробки так/ні так так

*мінімальне  споживання електроенергії

4. ОПИС СЕНСОРНОЇ ПАНЕЛІ

1. ON/OFF -    включити/виключити;
2. SET - налаштування;
3. UP/DOWN - вибір температури;
4. ECO/MAX- режим збереження енергопостачання;
5. POWER - індикатор, який відображає ввімкнений стан приладу.
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5. ОПИС ПАНЕЛІ З РОЗ’ЄМАМИ 

6. ЖИВЛЕННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА ВІД АВТОМОБІЛЬНОЇ МЕРЕЖІ 
(DC)

 - Коли використовується струм автомобіля (DC 12V), то 
застосування пристрою залежить від типу автомобіля.

 - Вилка шнура живлення постійного струму має відповідати гнізду 
прикурювача в автомобілі.

 - Вставте вилку шнура живлення постійного струму в гніздо 
прикурювача автомобіля.

1. DC 12/24 V - роз’єми для 
роботи з перемінним током 
(для автомобіля - 12/24 V, для 
приміщення - 220 V); 
2. FUSE 15A - запобіжник
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7. ЖИВЛЕННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА ВІД ПОБУТОВОЇ МЕРЕЖІ (АC)
Коли використовується струм побутової електромережі (AC 220V-
240V), то:
 - Підключіть шнур живлення змінного струму з роз’ємом виробу.
 - Вставте вилку в розетку.

8. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Для належної роботи, ознайомтеся з інструкцією виробу. Непра-
вильне використання виробу може призвести до травм, а також до 
пошкодження пристрою.

 - Цей прилад не призначений для використання дітьми та особами 
з фізичними або розумовими вадами та особами, які не мають до-
статньо досвіду і знань за винятком випадків, коли їх проінструк-
тували з питань використання приладу з боку осіб, відповідальних 
за їхню безпеку.

 - Будь ласка, після вимкнення двигуна автомобіля, переконайтесь 
чи вимкнений автохолодильник та вимкнена вилка DC 12V з при-
курювача. 

 - Будь ласка, вимкніть вилку DC 12V з прикурювача, коли автохоло-
дильник не використовується.

 - Запобігайте будь-яких перешкод до вентилятора. Якщо вентиля-
тор заблоковано, пристрій може перегрітися, що може призвести 
до виникнення пожежі. Не накривайте вентилятор рушником або 
одягом!

 - Будь ласка, перевіряйте роз’єми шнурів. Вони повинні бути надій-
но з’єднанні з гніздом.

 - Тримайте прилад далеко від легкозаймистих предметів і вологи, 
щоб запобігти замикання чи загоряння.

 - Не розбирайте пристрій.
 - Не занурюйте пристрій у воду.
 - Не перевертайте пристрій.
 - Не допускайте падіння вашого автохолодильнику.
 - Прилад не повинен попадати під дощ.
 - Стежте за дітьми, щоб вони не гралися з приладом.
 - Тримайте вентиляційні отвори в корпусі пристрою подалі від пе-
решкод.

 - Не використовуйте електричні прилади усередині автохолодиль-
нику, якщо вони не рекомендовані виробником.
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9. ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
Гарантійний  талон

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Модель_______  Серійний номер_________  ТМ_________  Дата продажу_________

Виробник (продавець) гарантує відповідність товару вимогам зазначеним норма-
тивними документами за умови дотримання споживачем правил, які викладено в 
експлуатаційних документах.
Постачальник: ТОВ «ДФ ГРУП», м. Київ, вул. Струтинського, 6
Виробничі площі: Джінан Ретек Індастріз ІНС., № 29 Луоян Стріт, Джінан, КНР.

Дата виготовлення товару: Зазначено на товарі/інструкції (м.р)
Гарантійний термін зберігання до: 5 років з дати виготовлення

Гарантійний термін зберігання обчислюється від дати виготовлення товару і за-
кінчується датою, визначеною виробником. Гарантійний термін експлуатації това-
ру 12 місяців. Протягом гарантійного терміну експлуатації, який не повинен бути 
меншим ніж шість місяців, споживач має право на безоплатне технічне обслуго-
вування товару, а у разі виявлення недоліків (відхилення від вимог нормативних 
документів) - на безоплатний ремонт чи заміну товару або повернення його вар-
тості згідно з вимогами Закону України «Про захист прав споживачів» та Порядку 
гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно склад-
них побутових товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 11 квітня 2012 р. №506. У разі коли протягом гарантійного терміну товар екс-
плуатувався з порушенням правил або споживач не виконував рекомендацій під-
приємства, що виконує роботи з гарантійного обслуговування товару, ремонт 
проводиться за рахунок споживача. Термін служби (придатності) товару 3 роки. 
Виробник (постачальник) гарантує можливість використання товару за призна-
ченням протягом терміну служби (за умови проведення у разі потреби після-
гарантійного технічного обслуговування або ремонту за рахунок споживача).

Термін гарантії/служби (придатності) товару припиняється у разі:
 - внесення у конструкцію товару змін та здійснення доробок, а також викорис-

тання вузлів, деталей, комплектуючих виробів, не передбачених нормативни-
ми документами;

 - використання не за призначенням;
 - пошкодження споживачем;
 - порушення споживачем правил експлуатації товару.

 
М.П. 

(Підпис)                                              (П.І.Б. відповідальної особи продавця)

Автотовари «130»

13
0.c

om
.ua



9

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН

на технічне обслуговування протягом 
12 місяців гарантійного терміну 

експлуатації

Заповнює виробник (продавець)
Найменування товару згідно з НД, 
марка ____________________________
__________________________________
Заводський № _____________________
Дата виготовлення _________________

(рік, місяць, число)

______________                        __________
(П.І.Б.  відповідальної 
особи виробника (продавця)                   (підпис)
      
    МП

Заповнює продавець
Продавець_________________________

(найменування підприємства, організації, 
юридична адреса)

 

Дата продажу_____ _________________
(рік, місяць, число)

______________                        __________
(П.І.Б.  відповідальної 
особи виробника (продавця)                   (підпис)

    МП

Корінець відривного талона на технічне 
обслуговування протягом _______ років (місяців) 
гарантійного терміну експлуатації №___________

Виконавець________________________________

Вилучено__________________________________

______________                        __________
(П.І.Б.  відповідальної 
особи виробника (продавця)                    (підпис)

     МП
 
(сторона 1)

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН

на технічне обслуговування протягом 
12 місяців гарантійного терміну 

експлуатації

Заповнює виробник (продавець)
Найменування товару згідно з НД, 
марка ____________________________
__________________________________
Заводський № _____________________
Дата виготовлення _________________

(рік, місяць, число)

______________                        __________
(П.І.Б.  відповідальної 
особи виробника (продавця)                   (підпис)
      
    МП

Заповнює продавець
Продавець_________________________

(найменування підприємства, організації, 
юридична адреса)

 

Дата продажу_____ _________________
(рік, місяць, число)

______________                        __________
(П.І.Б.  відповідальної 
особи виробника (продавця)                   (підпис)

    МП

Корінець відривного талона на технічне 
обслуговування протягом _______ років (місяців) 
гарантійного терміну експлуатації №___________

Виконавець________________________________

Вилучено__________________________________

______________                        __________
(П.І.Б.  відповідальної 
особи виробника (продавця)                    (підпис)

      МП
 
(сторона 1)
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Заповнює виконавець

Виконавець________________________
(найменування підприємства, організації, 

юридична адреса)
Дата взяття товару на гарантійний 
облік ________________ (рік, місяць, число)
Номер, за яким взято на гарантійний 
облік _____________________________

Перелік 
робіт згідно з 
договором на 
виконання тех. 
обслуговування

Дата 
виконання 
робіт  (рік, 
місяць, 
число)

Підпис 
виконавця,
№
пломбіратора

Роботи з технічного обслуговування, що 
виконані до Порядку гарантійного ремонту 
(обслуговування) або гарантійної заміни технічно 
складних побутових товарів, ремонтом не 
вважаються.

______________                        __________
(П.І.Б.  відповідальної 
особи виробника (продавця)                   (підпис)
      
    МП

Підпис споживача, що підтверджує виконання 
робіт з технічного обслуговування

________________                                _____________
          (підпис)                                                      (дата)

(сторона 2)

Заповнює виконавець

Виконавець________________________
(найменування підприємства, організації, 

юридична адреса)
Дата взяття товару на гарантійний 
облік ________________ (рік, місяць, число)
Номер, за яким взято на гарантійний 
облік _____________________________

Перелік 
робіт згідно з 
договором на 
виконання тех. 
обслуговування

Дата 
виконання 
робіт  (рік, 
місяць, 
число)

Підпис 
виконавця,
№
пломбіратора

Роботи з технічного обслуговування, що 
виконані до Порядку гарантійного ремонту 
(обслуговування) або гарантійної заміни технічно 
складних побутових товарів, ремонтом не 
вважаються.

______________                        __________
(П.І.Б.  відповідальної 
особи виробника (продавця)                   (підпис)
      
    МП

Підпис споживача, що підтверджує виконання 
робіт з технічного обслуговування

________________                                _____________
          (підпис)                                                      (дата)

(сторона 2)
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Гарантійні зобов’язання
Термін гарантії 12 місяців при наявності товарного або касового чеку (рахунку-фак-
тури) з відміткою про дату продажу, а також правильно заповненого Гарантійного 
талону та підпису Покупця про прийняття ним гарантійних умов. При невиконанні 
цих умов претензії по якості виробу не приймаються. Протягом гарантійного тер-
міну власник має право на безкоштовний ремонт виробу, якщо він вийшов з ладу 
через дефекти виготовлення або матеріалів.

Право на гарантійний ремонт втрачається в наступних випадках:
1. Наявність в гарантійному талоні виправлень, нерозбірливих записів. Якщо 
на виробі вилучена чи пошкоджена ідентифікаційна етикетка, нерозбірливий 
або змінений серійний номер.
2. Якщо несправності виробу виникли ушкодженнями при транспортуван-
ні, неправильним збереженням, недбалим застосуванням, поганим доглядом.    
Якщо виріб має надмірне забруднення, як внутрішнє так і зовнішнє, іржавий.
3. Якщо вихід з ладу виник в результаті перевантаження виробу яке привело 
до виходу електродвигуна та інших вузлів та деталей (обгоріла ізоляція, дефор-
мація або оплавлення деталей, вузлів, щіткотримачів, відрив ламелей ротора та 
інше).
4. Коли виріб використовувався не за призначенням (професійне викорис-
тання та великі об’єми робіт).
5. Якщо виріб піддався конструктивним змінам не уповноваженими особа-
ми.*
6. Коли виріб потрапив у гарантійний ремонт після спроб самостійного ре-
монту або змащення виробу під час гарантійного терміну, якщо це не передбаче-
но інструкцією з експлуатації (сліди розкриття, зірвані шліци гвинтів, редукторна 
голівка встановлена не вірно).*
7. Якщо експлуатація виробу після прояви несправності не була зупинена і 
продовжувалась.*
8. Несправності викликані незалежними від виробника причинами, такими, 
як перепади напруги електричного струму, явища природи, стихійні лиха.
9. Якщо експлуатація виробу відбувалася без захисної оснастки, що входить 
у їхній комплект (захисні кожухи, відбійні щитки і т.п.), що служать для безпеки 
працівника і перешкоджають проникненню оброблюваного матеріалу у сере-
дину виробу.*
10. Наявність у середині виробу сторонніх речовин, рідин і предметів, залишки 
будівельних матеріалів, абразивів, металева та інша стружка.*
11. Якщо є в наявності механічні зовнішні ушкодження (тріщини, вм’ятини і по-
тертості корпусу, пластикових захисних кожухів).*
12. Якщо мають місце ушкодження шнура живлення або штепсельної вилки, 
що виникли в результаті багаторазового перегину, механічного ушкодження або 
при підключенні до розетки з поганим контактом. Сліди дії вогню.
13. Якщо несвоєчасно були змінені швидкозношувані витрати деталі напри-
клад: щітки, фільтри, мастило і т.п. – наслідок того виникли несправності виробу.
14. Якщо має місце нормальний знос виробу в результаті тривалого викорис-
тання. Рівномірний знос деталей при відсутності на них заводських дефектів не 
дає право на їх заміну по гарантії.*
15. Гарантія не поширюється на оснащення, витратне приладдя та матеріали 
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 (наприклад патрони до дрилів, гайки для абразивних та відрізних дисків, сверд-
ла, пильні диски, котушки та насадки), що було в експлуатації.
16. Гарантія не поширюється на мастило, гумові амортизатори й ущільнюва-
чі, повітряний і масляний фільтри, щітки приводні ремні, що разом називається 
«елементи, які швидко зношуються».
17. Гарантія не поширюється на такі види робіт, як регулювання, чищення та 
інші роботи по догляду виробу.
18. Гарантія не поширюється на зарядні пристрої та акумуляторні батареї всіх 
типів.

*- виявляється діагностикою в сервісному центрі.
Не підлягає відшкодуванню гарантії всі витрати на доставку, поштову пере-
силку, компенсації часу, втрат в бізнесі.
Всі гарантійні роботи повинні проводитись тільки уповноваженими пред-
ставниками сервісного центра.
Продавець не несе відповідальності за нанесений збиток, спричинений робо-
тою виробу.

10. АДРЕСИ СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ ТМ «Thermo»
 

Адреса Сервісний центр Телефон
Київ, вул. Струтинського, 6, 

оф. 107 СЦ “ДФ ГРУП” (044) 507-13-49
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