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6 Funkcijų aprašymas
Įrenginys gali vėsinti produktus, laikyti juos šaltai ir taip juos gali užšaldyti. 
Mažai priežiuros reikalaujanti šaldymo agento grandinė su kompresoriumi 
atlieką šaldymo darbą. Stora izoliacija ir galintas kompresorius užtikrina 
veiksmingą ir greitą šaldymą.

Šaldytuvas yra pernešamas.

Šaldytuvas veikia iki 30° pastovaus laipsnių pasvyrimo. Pavyzdžiui kai 
naudojamas laivuose.

6.1 Aprašymas
 Maitinimo šaltinis su prioritenine grandine prijungimui AC srovės tinklo.
 Trijų lygių baterijos stebėjimas, apsaugo automobilio akumuliatorių.
 Ekranas rodantis arba  °C arba  °F temperatūrą.

Išsijungia automatiškai esant žemai akumuliatoriaus įtampai
 Temperatūros nustatymas: su dviem mygtukais per 1°C žingsnį.
 Sulankstomos rankenos
 USB jungtis maitinimui
 Avarinis jungiklis jei įrengtas
 Išimamas vielinis krepšys



Function description

6.2 Valdymas ir ekrano elementai

Rankena dangčiui: fig. 2 1, pusl 3

Valdymo panelė(fig. 3, pusl 3)

Prijungimo lizdai (fig. 4, pusl 4)

INr Pavadinimas

1 ON
OFF

Aprašymas
Įjungia / išjungia šaldytuvą (mygtuką laikykite paspaustą 
1/2sek).

2 POWER “P” Statuso indikacija

LED šviečia žaliai: Kompresorius veikia

LED šviečia oranžinė: Kompresorius išjungtas

LED mirgsi oranžinė: displėjus automatiškai išjungtas 
dėl mažos akumuliatoriaus įtampos

3 ERROR LED mirgsi raudonai: Prietaisas yra įjungtas, 
tačiau nėra pasirengę darbui

4 SET Pasirinkite režimą:
– Temperatūros nustatymas
– Celsijaus arba Farenheito rodymas
– Nustatyti baterijos stebėjimą

5 – Ekranas, rodo informaciją

6 DOWN – Paspauskite vieną kartą, sumažinti reikšmę

7 UP + Paspauskite vieną kartą, siekiant padidinti vertę

Nr      Aprašymas

1     Jungtis AC maitinimo įtampai

2     Saugiklių laikiklis

3     Jungtis DC maitinimo įtampai
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Avarinis jungiklis (jei įmontuotas) ir USB (fig. 5, pusl 4)

7 Valdymas

I

Nr     Aprašymas

1 Avarinis jungiklis

2 USB jungtis maitinimui

PATARIMAS 
Prieš pradedant naudoji naują šaldytuva, turėtumėte išvalyti jo 
vidų ir išorę su drėgną šluostę dėl higienos priežasčių.

Pasirinkite temperatūros vienetus

Temperatūros vienetai gali būti pasirinkti tarp 
Celsijaus ir Farenheito:

➤  Įjunkite šaldytuvą.

➤  Paspauskite "SET" mygtuką (fig. 3 4, pusl 3) dukart.

➤ Paspauskite “UP +” (fig. 3 7, pusl 3) arba “DOWN –” (fig. 3 6, pusl 3) 
mygtukus norint pasirinkti tarp Celsijaus ir Farenheito.

✓ Pasirinktos temperatūros vienetas tada pasirodo ekrane porai sekundžių, 
ekranas sumirgsės porai sekundžių ir tada pradės vėl rodyti esamą 
temperatūrą.…. 
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7.3 Šaldytuvo pajungimas į elektros tinklą

Pajungimas prie akumuliatoriaus (mašina ar laivas)

Šaldytuvas gali dirbti 12 V arba 24 Vg.

A
Dėl saugumo priežasčių, šaldytuvas turi elektroninę sistemą kuri apsaugo 
poliškumo pasikeitimams. Tai apsaugo įrenginį nuo trumpo jungimo ir kai 
įrenginys jungiamas prie akumuliatoriaus.

➤ Prijunkite 12/24 V kabelį (fig. 1 2, pusl 3) į prietaiso
DC įtampos lizdą, taip pat į 12V arba 24V cigarečių pridegiklio (prikurkė) lizdą.

Ispėjimas!!!
Atjunkite šaldytuvą nuo akumuliatoriaus prieš akumuliatorių 
pajungdami į greito įkrovimo įrenginį. Viršįtampis gali sugandintį 
prietaiso elektroniką.

Prijungimas prie 100–240 V AC maitinimo (pvz. namuose ar biure)

D

Šaldytuvas turi integruotą kelių-įtampų elektros energijos tiekėja su 
prioritetine grandine AC įtampai (100-240V). Įrenginio grandinė 
automatiškai įsijungia į 100-240V AC režimą jeigu jis prijungtas, bet jeigu 
prie šaldytuvo visdar prijungta 12/24V elektros įtampa.

➤ Prijunkite 100 – 240 V kabelį (fig. 1 3, pusl 3) į prietaiso
AC įtampos lizdą ir prijunkite prie 100 – 240 V AC tinklo.

Įspėjimas!!!
 Niekada nejunkite prietaiso šlapiomis rankomis ar jei stovite 

ant drėgno paviršiaus.
 Jei naudojate šaldytuvą laive iš elektros tinklo 100-240V, 

turite įdiegti saugiklį tarp elektros tinklo ir šaldytuvo.
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7.4 Baterijos monitoriaus naudojimas
Prietaisas turi kelių lygių baterijos stebėjimo įrangą, kuri saugo 
jūsų automobilio akumuliatorio nuo per didelio iškrovimo, kai 
prietaisas prijungtas prie 12/24V maitinimo.

Jeigu šaldytuvas veikia, kai automobilio degimas išjungtas, šaldytuvas 
automatiškai išsijungia kai maitinimo įtampa nukrenta žemiau nustatyto 
lygio. Šaldytuvas automatiškai vėl įsijungia kai akumuliatorius pasiekia 
nustatyta  restato įtampos lygį. 

"HIGH" režimu, baterijos monitorius reaguoja greičiau nei kai nustatyta 
"LOW" ir “MED” (žiurėkite lent. žemiau).

Baterijos monitorinimas gali būti parinktas taip:

➤  Įjunkite šaldytuvą.

➤  Paspauskite “SET” mygtuką (fig. 3 4, pusl 3) tris kartus.

➤  Paspauskite “UP +” (fig. 3 7, pusl 3) arba “DOWN –” (fig. 3 6, pusl 3) 
mygtukus, kad pasirinktumėte baterijos monitoriaus režimą.

✓ Skaitmeninis ekranas rodis taip: 
Lo(LOW), Πd (MED), Hi (HIGH)

I

LOW MED HIGHBaterijos monitoriaus režimas                           

Išsijungimo įtampa  12 V 10.1 V 11.4 V 11.8 V

Restarto įtampa at 12 V 11.1 V 12.2 V 12.6 V

Išsijungimo įtampa at 24 V 21.5 V 24.1 V 24.6 V

Restaro įtampa at 24 V 23.0 V 25.3 V 26.2 V

Įspėjimas
Kai šaldytuvas prijungtas prie starterio baterijos, naudokite 
"HIGH" režimą, kai šaldytuvas prijungtas prie maitinimo 
baterijos galite naudoti "LOW" režimą.
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7.5 Įjungimas

➤ Paspauskite “ON/OFF” mygtuką (fig. 3 1, pusl 3) vieną/dvi sekundes. 

✓  LED “P” įsijungia (fig. 3 2, pusl 3).

✓  Displėjus (fig. 3 5, pusl 3) įsijungią ir rodo dabartinę šaldymo temperatūrą.

!
Įspėjimas! 
CFX65DZ:
Jeigu temperatūra šaldiklyje (fig. 8 1, pusl 5) yra labai žema (–
22 °C) , temperatūra šaldytuvo skyriuje taip pat gali būti žemiau 
nulio (fig. 8 2, pusl 5).

I
Rodoma temperatūra
šaldytuve:
 CFX28, CFX35, CFX40, CFX50, CFX65:

  Rodoma temperatūra yra didžiosios šaldytuvo patalpos 
(pvz. CFX50, CFX65: fig. 7 1, pusl 5).

 CFX65DZ:
– Su šaldytu/šaldiklio skyrikliu: rodoma temperatūra yra

šaldiklio skyriaus (fig. 8 1, pusl 5).
– Be šaldytuvo/šaldiklio skyriklio: Tikra temperatūra

bus žymiai šiltesne nei rodoma.

I
Įspėjimas!
Dirbant su akumuliatoriumi, ekranas automatiškai išsijungia jeigu 
akumuliatoriaus įtampa yra žema. LED “P” mirgsės oražinė.

7.6 Temperatūros nustatymas
➤  Paspauskite “SET” mygtuką (fig. 3 4, pusl 3) vieną kartą.

➤  Naudokite “UP +” (fig. 3 7, pusl 3) ir “DOWN –” (fig. 3 6, pusl 3) 
mygtukus temperatūrai nustatyti.
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7.7 Naudojant avarinį jungiklį (jei įrengtas)
Avarinis jungiklis (fig. 5 1, page 4) yra žemiau kontrolės panelės visuose 
modeliuose išskyrus CFX28 (CFX28 avarinį jungiklį rasite prie maitinimo 
lizdo). Normaliam darbui jungiklis yra  “NORMAL USE” pozicijoje.

➤ Jeigu įvyksta elektroninio valdymo gedimas, pastumkite jungiklį į    
"EMERGENCY OVERRIDE" poziciją. 

I
7.8 USB jungtis
USB jungtis jums leidžia krauti mažus prietaisus, pavyzdžiui, mobiliuosius 
telefonus ir MP3 grotuvus.

I

PASTABA
Jei jungiklis yra "EMERGENCY OVERRIDE" pozicijoje, 
šaldytuvas dirbs visu pajėgumu ir gali užšalti.

PASTABA
Įsitikinkite, kad prijungti maži įrenginiai palaiko 5V/500mA 
operacijas.




