
Läs manualen noggrant före uppstart av produkten.
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1. Säkerhetsinstruktioner

Använd ej produkten om den är synligt skadad. 
Använd ej strömkablar eller adaptrar om det finns  
synliga skador.  
Utsätt ej produkten för regn eller dränk i vatten. 
Placera ej produkten nära öppen låga eller annan 
kraftig värmekälla. 
Vid första uppstart låt produkten stå på en jämn och 
platt yta i 6 timmar innan uppstart. 
Produkten brukas under lång tid vid högst 5 graders 
lutning. Kortare tider upp till 45 grader. 
Produktens ventilationsgaller får ej övertäckas samt sörj 
för god ventilation när produkten brukas. 
Använd produkten på en stabil yta. 
Koppla bort ström före rengörning och underhåll av 
produkten. 
Använd ej vassa föremål för att avfrosta produkten. 
Om produkten ej används under längre perioder, stäng 
av, avfrosta, rengör, torka samt lämna locket öppet för 
att undvika eventuellt mögelangrepp.

Återvinn produkten enligt lokala angivelser.



2. Produktspecifikation

Högeffektiv DC kompressor med inbyggd omvandlare. 
DC12V/24V (vid användning av adapter) 
Lägsta temperatur -20C°(baserat på en omgivningstem-
peratur om 25C°) 
Trestegs batterivakt för att skydda batteriet. 
Löstagbar avdelare för att justera zon/zonerna i boxen. 
Hjul, handtag samt USB laddnings port (5V/1A)

Tätningslist

Vänster zon

Höger zon

Avdelare

Ventilationsgaller
Ström port

Handtag

Display

Lucklås



3. Funktion

Av/På
Inställningar

L = Vänster zon
R = Höger zon
(-20) Nuvarande temperatur
(C°/F°) Temperatur enhet
(13,5v) Nuvarande spänning
(H,M,L) Batterivakts inställning
Nuvarande batteri

Temperaturkontroll
USB port: 5V/1A

Vid avlägsnande 
utav avdelaren blir 
de två zonerna till 
ett och kylboxen 
ställs endast in på 
temperatur enligt 
en zon.

Ström: Koppla in 12V/24V DC, 100-240V AC (med adapter) 
Display uppstart: När produkten kopplas in med ström kommer 
ett långt pip och displayen lyser i två sekunder innan normalt läge 
visas. 
Av/På: tryck på    för att starta. Tryck långt (3sec) på    för att 
stänga av. 
Temperatur kontroll: Tryck på + eller - för att höja/sänka tempe-
raturen. För att välja höger eller vänster zon tryck på 
    och zonen du ställer in börjar blinka. Tryck igen på    för att byta 
zon. För att köra boxen i en zons läge tryck och håll in  och - i 
3sec. 
Kylnings läge: Under användning tryck på  för att byta mellan 
MZ och ECO läge.   
Temperaturenhet inställning:Stäng av produkten. Tryck länge 
på  (3sec) tills E1 visas på displayen. Byt till E5 genom att trycka 
på . Tryck + och/eller - för att ställa in mellan C° och F° (fabriks-
inställning är C°) 
Batterivakts inställning: Tryck (3sec) på  tills displayen blinkar. 
Tryck sedan på  för att välja H(Hög),M(Medium),L(Låg). 
Fabriksåterställning: Stäng av produkten. Tryck på  (3sec) till 
E1 visas i displayen. Tryck + och - samtidigt i (3sec) för fabrikså-
terställning. 



4. Teknisk information

Modell

Temperatur intervall

Volt

Spänning

Strömförbrukning max

Ljudnivå

T36

-20° - +20°

DC 12/24V eller 100-240V (med adapter)

DC 6,0A/3,0A eller 1,5A-0,7A (med adapter)

80w

<45dB

Inställning Stänger av Startar Stänger av Startar




