
WAECO Mobicool U32/T32 automobilinis 

šaldytuvas NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA 

SAUGUMO PRIEMONĖS 
• Įjunkite šaldytuvą tik kaip nurodyta: į cigarečių pridegiklį (DC tiesioginės  

srovės laidas) ar į rozetę (AC kintamosios srovės laidas).  

• Nenaudokite įrenginio lyjant lietui.  

• Jeigu el. tiekimo laidas yra pažeistas, jis turi būti pakeistas tokiu pat AC  

kintamos srovės laidu siekiant išvengti rizikos.  

• Taisymą turi atlikti tik specialistas.  

• Išjunkite laidą po kiekvieno naudojimo ir prieš kiekvieną valant ar taisant.  

• Ventiliacijos angos netuti būti uždengtos  

• Naudojant įrengimą valtyse įsitikinkite jungiant į maitinimo tinklą el. tiekimas  

būtų apsaugotas FI jungikliu. Pavojinga gyvybei!  

• Prieš įjungiant greitą baterijų pakrovėją išjunkite šaldytuvą ir kitus elektros  

energiją vartojančius prietaisus.  

• Palyginkite ant metalinės plokštelės nurodytą įtampą su esama el. energijos  

įtampa. 

• Šaldytuvas yra netinkamas transportuoti korozines ir tirpinančioms  

medžiagoms. 

ĮJUNGIMAS 
• Prieš naudodami šaldytuvą, higieninais sumetimais išvalykite jį drėgna  

šluoste. 
• Šaldytuvas atsidarys kai rankenėlė yra atlenkta į šaldytuvo priekį.  

• Kai šaldytuvą nešate, rankenėlė yra atlenkta į viršų, tokioje padėtyje  

šaldytuvas yra uždarytas. 

• Šaldytuvas yra numatytas laikyti maisto produktus. Tuo atveju, jei norite  

laikyti vaistus, patikrinkite, ar šaldymo galingumas atitinka vaistų laikymo  

reikalavimus. 

• Įsitikinkite, kad visi daiktai ar prekės šaldytuve gali būti šaldomi pasirinktoje  

temperatūroje 

• Įjunkite į 12V cigarečių pridegiklį arba į 220-240 V elektros tinklą. 

• Norėdami išjungti aparatą, ištraukite jungiamąjį laidą.  

• Jungiant šaldytuvą į cigarečių pridegiklį transporto priemonėje, jei reikalinga,  

užveskite transporto priemonę, kad šaldytuvas būtų aprūpintas srove.  

• Kaip kiekvienas šaldymo įrenginys, Mobicool U32/T32 turi būti tinkamai 

vėdinamas, šiluma iš vidaus turi būti išmetama į išorę, kitu atveju šaldytuvas  

tinkamai neveiks. 

TECHNINIS APIBŪDINIMAS 
Šaldytuvas yra skirtas mobiliam naudojimui. Jis gali šaldyti produktus aplinkos  

temperatūrai esant max.18°C . Šaldymo prietaise įtaisytas automatinis el. srovės  

nustatymas. Jį įjungus į kintamosios srovės grandinę ar 12V bateriją, automatiškai  

bus naudojama kintamoji srovė. 
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ELEKTROS ENERGIJOS TAUPYMO PATARIMAI 
• Laikykite šaldytuvą sausoje vėsioje vietoje toli nuo tiesioginių saulės  

spindulių. 

• Visada leiskite maistui atvėsti prieš dedant į šaldytuvą. 

• Nedarykite šaldytuvo nesant reikalui ir nepalikite atviro dangčio.  

GEDIMŲ SURADIMAS 

Gedimas Galima priežastis Patarimas 

Šaldytuvas neveikia Cigarečių pridegėjas ar el. 

jugiklis nepaduoda el. srovės 

Daugelyje transporto priemonių 

turi būti įjungiamas degimas, 

kad pridegiklis turėtų el. 

įtampos. 

Naudokite kitą el. jungiklį 

Naudojant šaldytuvą 12V. 

Degimas įjungtas, bet 

šaldytuvas neveikia. Tuoj pat 

išjunkite kištuką iš pridegėjo ir 

atlikite šiuos patikrinimus. 

Pridegėjo lizdas yra užterštas. 

Perdegė jungiamojo kabelio 

lydusis saugiklis. Perdegė 

transporto priemonės saugiklis. 

Išvalkite lizdą ne metaliniu 

šepetėliu ir tirpikliu. Tuo atveju, 

jei įjungus į pridegėją šaldytuvo 

kištukas labai sušyla, reikia 

išvalyti pridegėjo lizdą arba 

kištukas yra neteisingai 

surinktas. Pakeiskite 

jungiamojo kabelio saugiklį 

(5A) Vadovaudamiesi mašinos 

instrukcijomis, pakeiskite 

transporto priemonės cigarečių 

pridegėjo saugiklį (paprastai 

15A). 

Jūsų šaldytuvas pakankamai 

nešaldo 

Ventiliatoriaus ar šaldymo 

elementas yra sugedęs. 

Taisymą gali atlikti tik įgaliotas 

serviso atstovas. 

TECHNINIAI DUOMENYS 

1. Bendra talpa, l 30 

2. El.energijos suvartojimas kW/1h 47W 

3. Matmenys cm (AxPxI) 39.5x23.1x32.00 
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