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Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa 

Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä 

Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai 

henkiset ominaisuudet ovat alentuneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai heitä on 

opastettu käyttämään laitetta turvallisesti ja jos he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat.  

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.  

Lapset eivät saa eivät saa kytkeä laitetta pistorasiaan, puhdistaa laitetta eivätkä he saa tehdä laitteen 

hoitotoimenpiteitä ilman valvontaa. 

Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä poissa, ellei heitä jatkuvasti valvota. 

_______________________________________________________________________________________ 

1. TOIMINNOT 

Sähkötoiminen jää- ja lämpökaappi pitää juomat viileinä ja ruoan lämpimänä.  

Helppo kytkeä päälle ja käyttää. Ulkokotelossa on leveä ja vahva kantokahva. Voidaan käyttää sisällä ja 

ulkona. 

2. OMINAISUUDET 

- Jäähdytystoiminto (Max-tila): Jäähdytyskoneiston säätyvä jäähdytystoiminto viilentää ruoan ja juomat. 

Saat parhaan tuloksen, kun käytät valmiiksi jäähdytettyjä tuotteita. Ne säilyttävät alkuperäisen 

lämpötilansa. Toiminto sopii tilanteisiin, joissa laite kytketään päälle ja ulkopuolella on lämmintä. 

- Jäähdytystoiminto (Eco-tila): Eco-tilassa jäähdytyskoneisto säätää lämpötilaa automaattisesti, jolloin laite 

kuluttaa mahdollisimman vähän sähköä. Toiminto sopii tilanteisiin, jossa laite on sisältä viileä tai 

ulkolämpötila on viileä.  

- Lämmitystoiminto (Max-tila): Jäähdytyskoneiston säätyvä lämmitystoiminto pitää lämpimänä ruoan ja 

juomat. Toiminto sopii tilanteisiin, joissa ulkolämpötila on kylmä. 

- Lämmitystoiminto (Eco-tila): Eco-tilassa jäähdytyskoneisto säätää lämpötilaa automaattisesti, jolloin laite 

kuluttaa mahdollisimman vähän sähköä. Toiminto sopii tilanteisiin, jossa ulkolämpötila ei ole erityisen 

kuuma. 

HUOM. Autossa ECO- ja MAX-tilat eivät toimi. 



    

 

3. TEKNISET OMINAISUUDET 

 

 

 

 

 

 

 

4. KÄYTTÖ 

Virtajohdon liittäminen 

 

VAROITUS: Käännä Eco/Max-tilakytkin pois päältä (OFF) ennen virtajohdon liittämistä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AC VERKKOVIRTAJOHTO PISTORASIAAN: Liitä verkkovirtajohto pistorasiaan 

DC VIRTAJOHTO AUTOON: Liitä tasavirtajohto auton 12V Savukkeensytyttimen liitäntään. 

 
VAROITUS: Älä kytke laitetta virtalähteeseen millään muulla tavalla. Muussa tapauksessa voi syntyä 

sähköisku- tai tulipalovaara. 

 

Virtalähde 12 V tasavirta (DC)  
220–240 V 50 Hz  
verkkovirta (AC) 

Jäähdytysteho Maks. 18-22°C ympäristön 
lämpötilaa kylmemmäksi 
(25 °C) 

 DC Kylmätila: 48 W 
Lämmitystila: 40 W 

Tasavirtajohto 155 cm 

Virrankulutus Verkkovirtajoht
o 

125 cm 

AC Jäähdytystila: 58 W Mitat 37x41,5x55 cm  

 Lämmitystila: 52 W 
ECO 9.0W 

Nettopaino  6,6 kg 

Tilavuus 40 litraa Ilmastoluokka N, SN 

DC Virtajohto (autoon) 

12V liitin 

AC Verkkovirtajohto 

(pistorasiaan) 

230 V liitin 

HOT COLD 

OFF 

ECO MAX 

OFF 



VIILENNYS: 

Käännä kytkin COLD-asentoon. Laite siirtyy viilennystilaan ja vihreä merkkivalo syttyy. 

LÄMMITYS: 

Käännä kytkin HOT-asentoon. Laite siirtyy lämmitystilaan ja punainen merkkivalo syttyy. 

 

 

ECO- ja MAX-tilojen käyttö: 

 

 

ECO-toiminto: Energiansäästö-/ylläpitotila.  

Cold+ECO Ylläpitää viileää, esim. jos ulkona viileällä säällä (himmeä vihreä merkkivalo). 

Hot+ECO Ylläpitää lämmintä, esim. sisällä ruuan lämpimänä pitäminen (himmeä punainen merkkivalo). 

MAX-toiminto: 

Cold + MAX Tehokas jäähdytys, esim. sisätiloissa ruuan viileänä pitäminen (kirkas vihreä merkkivalo) 

Hot + MAX Tehokas lämmitys (Kirkas punainen merkkivalo) 

 

5. HUOM 

Älä sijoita sähkölaitteita kylmälaukun säilytystilaan. 

Älä kaada nesteitä toimivan laitteen päälle, sähköiskun vaara. Älä koske virtajohtoon ja pistotulppaan märin 

käsin. 

Käyttäjä ja valtuuttamattomat henkilöt eivät saa muuttaa, purkaa eikä korjata laitetta. 

Älä irrota pistoketta virtajohdosta vetämällä. Irrota pistoke vetämällä pistokkeesta. Johdosta vetäminen voi 

aiheuttaa sähköiskun vaaran. 

Älä vedä pistoketta pistorasiasta, kun laite on käynnissä. Laitteen pitäminen jatkuvasti kytkettynä 

virtalähteeseen voi aiheuttaa eristeiden kulumista ja sähköiskun tai tulipalon vaaran. 

Älä altista sateelle. 

Älä altista suoralle auringonvalolle. 

ÄLÄ pese laitetta vedellä. 

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (mukaan luettuna lapset), jotka ovat 

henkisesti tai ruumiillisesti vajaakykyisiä tai joilla ei ole tarvittavaa tietämystä, ellei heidän 

turvallisuudestaan vastaava henkilö ole ohjannut tai opettanut heitä laitteen käytössä. Lapsia on 

valvottava, jotta he eivät pääse leikkimään sähkölaitteella. 

Älä puhdista laitetta alkoholilla tai hankaavilla puhdistusaineilla, jotka voivat irrottaa väriä. 

Laitetta on suojattava voimakkailta iskuilta, jotka voivat vahingoittaa virtapiirejä ja sisäisen elektroniikan 

osia tai tuhota ne. 

ECO MAX 

OFF 

HOT COLD 

OFF 



Laite on sijoitettava hyvin tuuletettuun tilaan. Varmistu, ettei puhaltimen aukko ole tukossa. 

Jos ympäristön lämpötila tai ilmankosteus on korkea, laitteen sisäpuolelle voi muodostua vesipisaroita. 

Kyseessä ei ole toimintahäiriö. Pyyhi pisarat kuivalla liinalla. 

Puhdista rasvainen lika mietoon pesuaineeseen kostutetulla liinalla. 

6. ONGELMIA JA RATKAISUJA 

Poista pölyt pistokkeesta säännöllisin välein. Kertyvä pöly voi aiheuttaa tulipalon. 

Oire Syy Ratkaisu 

Jäähdytystoiminto ei 
toimi. 

Pistorasian ja virtajohdon 
huono kosketus 
Puhallusaukko tukossa tai 
puhallin jumiutunut 
Laite on liian lähellä seinää 
tai estettä. 

Varmista, että virtajohto on 
kunnolla kiinni laitteen 
liitännässä ja pistorasiassa. 
Puhdista puhallusaukko tai 
puhallin. 
Pidä laite etäällä seinistä tai 
muista esteistä. 

Laite pitää 
käydessään outoa 
ääntä tai tärisee. 

Laitteessa on 
toimintahäiriö. 

Sammuta laite ja irrota se 
virtalähteestä välittömästi 
vaurioiden välttämiseksi. Ota 
yhteys paikalliseen huoltoon. 

Palaneen haju tai 
vääntynyt kotelo 

Laite on ylikuumentunut. Sammuta laite ja irrota se 
virtalähteestä välittömästi 
vaurioiden välttämiseksi. Ota 
yhteys paikalliseen huoltoon. 

 

 

 

 

 

 

 

Tuotteen takuu on voimassa 1 vuoden ostopäivästä.  

Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta käytetään muihin tarkoituksiin kuin sen alkuperäiseen tarkoitukseen, tai jos tuotetta käytetään kaupalliseen / 

ammatilliseen tai vuokraus käyttöön. 

Takuu ei kata luonnonolosuhteista aiheutuvia vahinkoja, eikä vaurioita, jotka johtuvat virheellisestä säilytyksestä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blue Import BIM Oy 

Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala  

 

Sähkö- ja elektroniikkaromusta annetun direktiivin (WEEE) mukaan sähkö- ja elektroniikkaromu on 

kerättävä ja käsiteltävä erikseen. Kun tuote poistetaan käytöstä, älä hävitä sitä kotitalousjätteen 

mukana. Vie laite sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen.  

 


