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Sivusta vedettävät matkajääkaappipakastimet

Kannettavat matkajääkaappipakastimet

Teräksiset matkajääkaappipakastimet

Päädystä vedettävät matkajääkaappipakastimet
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• Tuotteen nimellisvirta: DC 12 V/DC 24 V

• Pätevän sähköasentajan on hoidettava veneiden tasavirtakytkennät.
• Varmista, että liität matkajääkaapin sopivaan jännitteeseen.
• Anna matkajääkaapin seistä vähintään kuusi tuntia pakkauksesta poistamisen 
jälkeen, ennen kuin kytket siihen virran.
• Varmista, että pidät matkajääkaapin vaaka-asennossa, kun se on käynnissä. 
Kallistuskulman on oltava alle 5 astetta pidempiaikaisessa käytössä ja alle 45 astetta 
lyhytaikaisessa käytössä.
• Hyvä ilmanvaihto: varmista riittävä tuuletus ja asianmukaiset välit jääkaapin 
ympärillä, jotta lämpö pääsee haihtumaan.
(Taakse ≥ 200 mm, sivuille ≥ 100 mm).
• Vältä lämmönlähteitä: sijoita matkajääkaappi paikkaan, jossa on hyvä ilmanvaihto ja 
jossa se ei altistu lämmönlähteille tai auringonvalolle. Aseta jääkaappi tukevasti 
paikoilleen: laita se lattialle tai autoon. Älä käännä jääkaappia ylösalaisin tyhjentämistä 
varten. Älä altista sitä sateelle tai kastele sitä vedellä.

Vianetsintä
Jääkaappi ei toimi:
• Tarkasta virransyöttö.
• Tarkasta, että pistoke ja liitin on kytketty hyvin.
• Tarkasta sulakkeen kunto.
• Tarkasta virtakytkimen asento.
• Kompressori käynnistyy 3 minuutin viiveen jälkeen. 
Ruoka on jäätynyt:
• Lämpötila-asetus on liian alhainen
Veden virtausääniä jääkaapin sisällä.
• Kyseessä on kylmäaineen virtausääni, mikä on normaalia.
Jääkaapin kotelon tai oviaukon ympäristössä on vettä.
• Kun ilman kosteus saavuttaa jääkaapin viileämmän ilman, siitä kondensoituu 
vesipisaroita. Tämä on tavallinen ilmiö.
Kompressori on hieman meluisa käynnistettäessä.
• Melu vähenee, kun kompressorin toiminta vakiintuu. 
Näytölle ilmestyy F1:
• Auton akun suojaustila. Voit muuttaa suojausta laittamalla suojauspainikkeen 
asennosta H asentoon M tai asennosta M asentoon L.
Näytölle ilmestyy F2:
• Puhaltimet ovat ylikuormitettuja. Sammuta jääkaappi ja käynnistä se uudelleen 30 
minuutin kuluttua.
Näytölle ilmestyy F3:
• Kompressori on käynyt toistuvasti. Sammuta jääkaappi ja käynnistä se uudelleen 
30 minuutin kuluttua.
Näytölle ilmestyy F4:
• Kompressori on ylikuormittunut tai toimii alhaisella nopeudella. Sammuta 
jääkaappi ja käynnistä se uudelleen 30 minuutin kuluttua.
Näytölle ilmestyy F5:
• Kompressorimoduuli on ylikuumentunut. Siirrä jääkaappi tuuletettuun tilaan, 
sammuta se ja käynnistä uudelleen 30 minuutin kuluttua.
Näytölle ilmestyy F6:
• Ohjain ei tunnista parametreja. Käynnistä jääkaappi uudelleen. Jos koodi ilmestyy 
uudelleen, ota yhteyttä jälleenmyyjään.
Näytölle ilmestyy F7 tai F8:
• Lämpötila-anturin virhe. Tarkasta anturin liitin.

Matkajääkaappi-
pakastin

Lue ohje huolellisesti ennen 
laitteen käynnistämistä. Säilytä 

käyttöopas myöhempää tarvetta 
varten.
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KäyttöopasTurvallisuusohjeet

Vianetsintä

Katso taulukosta paneelin tyyppi ja malli

Bluetoothin avulla toimiva mobiilisovellus

Maahantuoja/Importör: 
SuomiTrading, Areenakatu 7, 37570 Lempäälä. 

Puh./ Tel. 010 430 3490

102237544 | 30l Matkajääkaappipakastin | 6438014243276
102237522 | 40l Matkajääkaappipakastin | 6438014243283
102237532 | 50l Matkajääkaappipakastin | 6438014243290

102237540 | 15l Matkajääkaappipakastin AC230V | 6438014243238
102237534 | 15l Matkajääkaappipakastin | 6438014243221
102237588 | 20l Matkajääkaappipakastin | 6438014243245

102237546 | 18l Matkajääkaappipakastin | 6438014243252
102237528 | 25l Matkajääkaappipakastin | 6438014243269

102237530 | 36l Matkajääkaappipakastin | 6438014243306
102237536 | 50l Matkajääkaappipakastin | 6438014243313
102237524 | 60l Matkajääkaappipakastin | 6438014243320

Arkkumalliset matkajääkaappi-
pakastimet

102237542 | 100l Matkajääkaappipakastin | 6438014243344
102237526 | 125l Matkajääkaappipakastin | 6438014243351
102237538 | 80l Matkajääkaappipakastin | 6438014243337
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Sarjan kahva ja pyörät 
voidaan tarvittaessa irrottaa.
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• Paina painiketta      kytkeäksesi laitteen päälle/pois päältä. 
• Paina + tai – säätääksesi lämpötilaa.
• Paina asetuspainiketta      ja valitse ECO (virransäästö) tai MAX 
(nopea jäähdytys). Tehdasasetus on MAX. 
• Paina       kolme sekuntia. Kun näytöllä vilkkuu H, valitse akun 
suojaustila H (korkea), M (keski) tai L (alhainen) painamalla 
asetuspainiketta uudelleen. Tehdasasetus on H. 
• Sovellus: Paina asetuspainiketta      , kun näytölle ilmestyy AP ja 
liität sovelluksen Bluetoothilla.
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• Paina      kytkeäksesi päälle/pois päältä. Paina      kolme sekuntia 
poistaaksesi lukituksen. 
• Paina + tai – säätääksesi lämpötilaa.
• Paina asetuspainiketta       ja valitse ECO (virransäästö) tai MAX 
(nopea jäähdytys). Tehdasasetus on MAX. 
• Paina       kolme sekuntia. Kun näytöllä vilkkuu H, valitse akun 
suojaustila H (korkea), M (keski) tai L (alhainen) painamalla 
asetuspainiketta uudelleen. Tehdasasetus on H. 
• Sovellus: Paina asetuspainiketta      , kun näytölle ilmestyy AP ja 
liität sovelluksen Bluetoothilla.
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Irrotettava jakaja
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•  Paina painiketta      kytkeäksesi laitteen päälle/
pois päältä. 
•  Valopainike 
•  Paina + tai – säätääksesi lämpötilaa.
•  Paina asetuspainiketta      (kompressorin 
nopeus) ja valitse ECO (energiansäästö) tai MAX 
(nopea jäähdytys). Tehdasasetus on MAX.
•  Pidä asetuspainike       ja valitse akun 
suojaustila H (korkea), M (keski) tai L (alhainen). 
Tehdasasetus on H.
•  L-Box on vasen lokero, R-Box on oikea lokero.
Säädä lokeroiden lämpötilaa + ja – -painikkeilla

Malleissa on kaksi kantta.

____ _,_ Virtakytkin 
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Asetukset
(-20) Nykyinen lämpötila
(°C, °F) Lämpötilayksikkö 
(13,5 V) Jännite 
(H, M, L) Ajoneuvon akun 
suojaustila 

■ (� ) Akun varaus
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• USB-portti löytyy vain tietyistä malleista • Ohjaaminen sovelluksella toimii vain 
tietyissä malleissa. • Sisäänrakennettu akku. • Tuotteen ominaisuudet 
vaihtelevat malleittain.

Sovelluksen yhdistäminen

Kuvia tarvikkeista
• Toimitukseen kuuluvat tarvikkeet riippuvat ostetusta mallista.
• Ulkoinen akku on saatavilla lisävarusteena malleihin, joissa ei ole sisäistä akkua.
• Sekä sisäänrakennettu akku että ulkoinen akku riittävät noin neljän tunnin 
käyttöön riippuen ympäristöstä.

Verkkolaite Ulkoinen akku

Käyttö
• Virta: DC 12/24 V tai AC 100–240 V (verkkolaitteen kanssa).
• DC 12/24 C (sisäänrakennetulla akulla varustettujen mallien syöttöjännite on 
12 V).
• Verkkolaite ja virtajohto sisältyy tiettyihin malleihin.
• Sisäänrakennetulla akulla varustetun jääkaapin akun katkaisin: akku voidaan 
kytkeä päälle tai pois päältä jännitetilasta riippuen 8
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(MAX, ECO) Toimintatila

Lämpötilan vähennys

Lämpötilan lisäys

USB-portti virran syöttöä varten

Lataa sovellus App Storesta tai Google Playsta, avaa sovellus ja käynnistä Bluetooth. 
Etsi Bluetooth-laitteita ja valitse jääkaappi. Jääkaapin näytölle ilmestyy ”AP”.
      Paina asetuspainiketta yhdistääksesi puhelimen jääkaappiin.

Tasavirtajohto

•  Paina painiketta      kytkeäksesi laitteen päälle/pois päältä. 
•  Paina + tai – säätääksesi lämpötilaa.
•  Paina asetuspainiketta      ja valitse ECO (virransäästö) tai 
MAX (nopea jäähdytys). Tehdasasetus on MAX. 
•  Paina      kolme sekuntia. Kun näytöllä vilkkuu H, valitse akun 
suojaustila H (korkea), M (keski) tai L (alhainen) painamalla 
asetuspainiketta uudelleen. Tehdasasetus on H. 
•  Sovellus: Paina asetuspainiketta      , kun näytölle ilmestyy AP 
ja liität sovelluksen Bluetoothilla. 

•  Paina      kolme sekuntia kytkeäksesi päälle/pois päältä. 
•  Paina + tai – säätääksesi lämpötilaa. Vasemmanpuoleisen lokeron 
lämpötila ei saa olla alhaisempi kuin oikeanpuoleisen.
•  Paina asetuspainiketta       ja valitse ECO (virransäästö) tai MAX (nopea 
jäähdytys). Tehdasasetus on MAX. 
•  Paina      kolme sekuntia. Kun näytöllä vilkkuu H, valitse akun 
suojaustila H (korkea), M (keski) tai L (alhainen) painamalla 
asetuspainiketta uudelleen. Tehdasasetus on H. 

•  Sovellus: Paina asetuspainiketta      , kun näytölle ilmestyy AP ja liität 
sovelluksen Bluetoothilla. 
•  Näytön alla olevat kuvakkeet: Vasen lokero:      Oikea lokero:
•  Paina ylempiä + ja – -painikkeita samanaikaisesti kolme sekuntia 
kytkeäksesi vasemman lokeron päälle/pois päältä
•  Alempi näyttö on pois päältä, kun irrotat jakajan (kummatkin lokerot 
on yhdistetty) ja lämpötilaa voidaan säätää vain ylemmässä näytössä.

Toiminnan kuvaus Eri paneelit (kuvat ovat viitteellisiä) Käyttöpaneeli ja sovellus

Arkkumalliset matkajääkaappipakastimet

Päädystä vedettävät matkajääkaappipakastimet

Teräksiset matkajääkaappipakastimet

Kannettavat matkajääkaappipakastimet

Sivusta vedettävät matkajääkaappipakastimet
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