6. Veikimo lemputės
7. Lizdas (naudojant namuose)
8. Lizdas (naudojant automobilyje)
9. Maitinimo laidas (naudojant namuose)
10. Maitinimo laidas (naudojant automobilyje)

Mažas nešiojamas šaldytuvas
Naudojimo instrukcijos
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Išpakuokite prietaisą ir jį apžiūrėkite. Jei pastebėsite pažeidimų, susisiekite su autorizuotu
techninės priežiūros centru.
Nepalikite įpakavimo medžiagų vaikams pasiekiamoje vietoje.
Prietaisas nėra skirtas žaidimams. Elektrinius prietaisus visada naudokite atsargiai.
Prieš įjungdami prietaisą į elektros tinklą patinkite, ar prietaiso naudojama įtampa atitinka
jūsų namuose naudojamą įtampą.
Jei kištukas netinka jūsų namuose esantiems lizdams, leiskite kvalifikuotam elektrikui
pakeisti lizdus. Nenaudokite ilgintuvų ir adapterių, kurie neatitinka saugumo standartų arba
skirti naudoti su žemesne įtampa.
Baigę krauti prietaisą, ištraukite kištuką iš sieninio lizdo ir iš prietaiso.
Netraukite už laido norėdami ištraukti kištuką iš lizdo.
Niekada nelieskite prietaiso šlapiomis, drėgnomis rankomis. Nesinaudokite juo basomis.
Neleiskite vaikams ir neįgaliesiems naudoti prietaiso be suaugusiųjų priežiūros.
Nepalikite prietaiso saulėje, lietuje ir pan.
Nedėkite sunkių daiktų ant prietaiso.
Ištiesinkite maitinimo laidą, nepalikite jokių kilpų: tai padės išvengti perkaitimo.
Jei prietaisas suges arba ims blogai veikti, išjunkite jį ir daugiau nenaudokite. Jei maitinimo
laidas bus pažeistas, susisiekite su autorizuotu techninės priežiūros centru.
Prietaisą naudokite tik pagal jo tiesioginę paskirtį.
Prietaisą laikykite ant plokščio paviršiaus.
Neardykite prietaiso: tai gali būti labai pavojinga.
Prietaisas gali būti naudojamas stovyklaujant.
Neblokuokite ventiliacijos angos ir saugokite ją nuo dulkių (minimalus atstumas nuo kitų
daiktų: 10 cm).
Prietaiso viduje nelaikykite elektrinių prietaisų.

SPECIFIKACIJOS
AC 220 – 240 V
50 HZ
60 W
DC 12 V 43 W
Talpa: 6 litrai
Šaldymo temperatūra: apie -15° C nuo kambario temperatūros.
Šildymo temperatūra: apie 55° – 65° C
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NAUDOJIMAS
Kištuką įjunkite į lizdą (automobilyje arba namuose).
Prietaisą valdykite ant jo galinės dalies esančiais jungikliais.
Kiekvieną kartą atidarę prietaisą, jį gerai uždarykite, kad temperatūra liktų nepakitusi.
Prietaiso galinę dalį laikykite 10 cm atstumu nuo kitų objektų. Tai užtikrins tinkamą
ventiliaciją.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Prietaisui nereikalinga jokia speciali priežiūra.
Prieš jį valydami, ištraukite kištuką iš elektros tinklo.
Sudrėkinta šluoste nuvalykite prietaisą.
Nenaudokite jokių kietų kempinėlių ir cheminių valymo priemonių.
Niekada nepanardinkite prietaiso į vandenį.
NEBENAUDOJAMO PRIETAISO IŠMETIMAS
Kai prietaisas nebebus tinkamas naudojimui, neišmeskite jo kartu su buitinėmis
atliekomis. Pristatykite jį į elektrinių ir elektroninių atliekų surinkimo punktą arba
prekybos vietą, kurioje jį įsigijote. Tinkamas prietaiso pašalinimas ir perdirbimas
padės apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimos žalos.

PRIETAISO DALYS
1. Vidus
2. Rankenėlė durims atidaryti
3. Rankenėlė pernešimui
4. Jungiklis
5. Srovės jungiklis

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

