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SAUGOS REIKALAVIMAI

• Norėdami išjungti prietaisą iš tinklo, netraukite už elektros laido.
• Jeigu laidas yra pažeistas, kad neatsitiktų nelaimė, jį reikia pakeisti.
• Prietaisą galima remontuoti tik gamintojo įgaliotoje remonto dirbtuvėje.
• Prieš padėdami į saugojimo vietą arba valydami, nuo prietaiso atjunkite laidą.
• Neuždenkite prietaiso ventiliacinių angų.
• Prieš įjungdami prietaisą įsitikinkite, kad tinklo įtampa atitinka prietaiso duomenų lentelėje nurodytą įtampą.
• Maisto produktus laikykite originalioje pakuotėje arba dėžutėse.

SAUGOS NURODYMAI

Dėmesio! Gali perkaisti!
Pasirūpinkite, kad saugojimo vieta būtų nedrėgna, švari ir pakankamai ventiliuojama.
Žiūrėkite, kad šalia srovės adapterio nebūtų stipriai įkaistančių prietaisų.
• Į prietaisą nedėkite ledo ir nepilkite į jį vandens.
• Niekada valydami nemerkite prietaiso į vandenį.
• Saugokite prietaisą ir jo laidą nuo karščio ir drėgmės.
• Prietaiso laido nelieskite plikomis rankomis, ypač tada, kai prietaiso laido kištukas yra įjungtas į elektros 

tinklą.
Gamintojas neatsako už galimas pasekmes, jeigu nesilaikysite šių nurodymų.

PRIETAISO PASKIRTIS

Prietaisas yra skirtas maisto produktams ir gėrimams atvėsinti bei pašildyti (pavyzdžiui, keliaujant automobiliu 
arba žygyje).

Vėsinimo sistemoje nenaudojama chlorfl uorangliavandenilių (CFC) ir aplinką teršiančių šaldymo medžiagų.
Šiame elektriniame šildytuve-šaldytuve naudojama šiuolaikinė Peltier terminė technologija.

NAUDOJIMAS

1. Įsitikinkite, kad prietaiso šone esantis jungiklis yra išjungimo padėtyje (OFF).
2. Laido kištuką įjunkite į nuolatinės srovės elektros lizdą.
3. Vėsinimas: jungiklį pastumkite į padėtį COLD. Žalias indikatorius nurodo, kad prietaisas veikia vėsinimo 

režimu.
4. Pašildymas: jungiklį pastumkite į padėtį HOT. Raudonas indikatorius nurodo, kad prietaisas veikia šildymo 

režimu.

 Vėsinimas Pašildymas

(B) (A) (B) (A)
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PRIETAISO PRIJUNGIMAS

PRIETAISO PRIJUNGIMAS PRIE AUTOMOBILINIO ŽIEBTUVĖLIO

• Užveskite automobilio variklį.
• Laido kištuką įkiškite į nuolatinės srovės elektros lizdą.

PRIETAISO PRIJUNGIMAS PRIE KINTAMOSIOS SROVĖS TINKLO

• Laido kištuką įkiškite į kintamosios srovės elektros lizdą.

Priedai
Kištukas

Elektros laidas 
(jungiant prie 
nuolatinės srovės)

Prijungimo 
kištukas

Elektros laidas 
(jungiant prie kin-
tamosios srovės)

Valdymo skydelis

Šiltas/šaltas

Maitinimo jungiklis

Nuolatinės srovės 
elektros lizdas DC

Kintamosios srovės 
elektros lizdas AC

Prijungimo 
kištukas

Kištukas


