
1 
 

TERMOELEKTRINIS ŠALDYTUVAS-ŠILDYTUVAS GUZZANTI GZ 38 

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA 

TECHNINIAI DUOMENYS 

Universalus ir patogus prietaisas skirtas šildyti ar atvėsinti maistą ir/ar palaikyti nuolatinę produktų temperatūrą  

GALIA 

220-240VAC/12VDC 

120VAC/12VDC 

100VAC/12VDC 

12 V DC 

ŠALDYMO GALIA 

MAX 18-22 (64-

70‘F) 

Žemiau aplinkos 

temperatūros 

GALIOS SĄNAUDOS 

Šaldymo rėžimas: 56 W max ŠILDYMO GALIA 
50-60‘ 

(122-149‘F) 

Šildymo rėžimas: 56 W max 
 

Kintamosios srovės maitinimo laidas 
1,75 m 

Šaldymo rėžimas: 65 W max DC maitinimo laidas 2,5 

Šildymo rėžimas: 65 W max Išmatavimai 
449x3640x469 

mm 

TALPA 28 l N.W. 7.1 kg 

KLIMATO KLASĖ N Aplinkos temperatūra 
10-32‘C (50-

89‘F) 

 

SUDEDAMOSIOS DALYS 

 

1.Viršutinis dangtis 11.Maitinimo skyriaus laidas 

2.Vidinis ventiliatorius (įleidžiamasis) 12.Minkštas maišelis su užtrauktuku 

3.Vidinis ventiliatorius (išleidžiamasis) 13.Priekinės kojelės 

4.Vandens kolba/dalytuvas 14.Ratukai 

5.Pratęstas trauktuvas 15.AC maitinimo lizdas 

6.Išorinis ventiliatorius (įleidžiamasis) 16.Šildymo LED indikatorius 

7.Išorinis ventiliatorius (išleidžiamasis) 17.Šildymo/šaldymo jungiklis 

8.Rankena 18.Šaldymo LED indikatorius 

9.Apatinė rankena 19.DC maitinimo lizdas 

10.Valdymo skydo dangtelis 20.Maitinimo laidas 

 

PRIEDAI 
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VANDENS KOLBA/DALYTUVAS 

 

 Pripildykite vandens ar kito gėrimo iki masimalaus lygio; 

 Uždarykite saugiai dangteliu; 

 Vėsinkite 6-10 val., prieš naudojimą; 

 Dididinkite aušinimo efktyvumą ir mėgaukitės savo gėrimu. 

 

NAUDOJIMAS 

A Kaip prijungti maitinimo laidą 

Prieš šjungiant prietasą, nustatykite šildymo/šaldymo jungiklį į „OFF“ padėtį. 

 

B Kaip naudoti šaldymo/šildymo jungiklį 

 

DĖMESIO 

 Nedėkite elektros prietaisų į šaldytuvo-šildytuvo vidų. 

 Norėdami išvengti elektros šoko, naudojant prietaisą, neišliekite jokio skysčio ant jo, nelieskite kištuko šlapiomis rankomis. 

 Netaisykite prietaiso patys, kilus neaiškumams, kreipkitės į autorizuotą aptarnavimo servisą. 

 Siekiant sumažinti elektros smūgio pavojų, šis įrenginys turi poliarizuotą kištuką (vienas gnybtas platesnis už kitą), jei jis 

netelpa į lizdą, jokiu būdų jo nekeiskite patys, kreipkitės į elektriką, kad įdiegtų reikiamą lizdą. 

 Netraukite už laido, norėdami išjungti prietaisą, laikykite už kištuko. 

 Netraukite už laido, kol prietaisas veikia, visų pirma jį išjunkite. 
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PRIEŽIŪRA IR VALYMAS 

 

 

PROBLEMŲ SPRENDIMO GIDAS 

PROBLEMA PRIEŽASTIS SRENDIMAS 

Aušinimo funkcija neveikia Prarastas kontaktas tarp kištuko ir 

elektros lizdo. 

Prietaisas yra paveiktas tiesioginių 

saulės spindulių. 

Ventiliatorius yra užblokuotas. 

Prietaisui neužtenka pakankamai 

vietos gerai ventiliacijai. 

Tvirtai įjunkite kištuką į elektros 

lizdą. 

Pastatykite prietaisą atokiau 

tiesioginių saulės spindulių. 

Išvalykite ventiliatorių. 

Perkelkite prietaisą atokiau nuo 

sienos ir kitų objektų. 

Veikimo metu girdisi triukšmas ir 

vibracija 

Prietaisas netinkamai veikia Norėdami išvengti rimto prietaiso 

gedimo nedelsiant išjunkite jį iš 

elektros lizdo bei susisiekite su 

autorizuotu aptrarnavimo servisu. 

Veikimo metu jaučiamas degėsių 

kvapas 

Prietaisas perkaito Norėdami išvengti rimto prietaiso 

gedimo nedelsiant išjunkite jį iš 

elektros lizdo bei susisiekite su 

autorizuotu aptrarnavimo servisu. 

 

TINKAMAS ATITARNAVUSIO APARATO UTILIZAVIMAS  

Šis ant prietaiso arba jo naudojimo instrukcijos parodytas ženklas nurodo, kad prietaisas neturi būti išmetamas su 

kitomis namų atliekomis, pasibaigus jo galiojimo laikui. Kad nepadarytume žalos gamtai ar žmogaus sveikatai, atskirkite šį prietaisą 

nuo kitų atliekų ir sugražinkite į artimiausią antrinio perdirbimo punktą. 

Gamintojas pasilieka teisę keisti produkto specifikacijas bei išvaizdą. 

 


