
Petunjuk Penggunaan Car Cooler Box 12 Liter

 Karakteristik Produk :

Produk ini dapat menyajikan Anda minuman dingin di musim panas dan makanan hangat di musim
dingin serta memberikan fungsi ganda sebagai pendinginan dan pemanasan dengan menggunakan
semikonduktor, tanpa kompresor atau kriogen. Serta memiliki keuntungan bebas dari polusi, volume kecil,
ringan, mudah dibawa, umur panjang dan konsumsi daya terendah.

 Aplikasi :

 Panduan Operasi

1. Pertama-tama pastikan sakelar di sisi pendingin dan Jarmer
dalam keadaan OFF, dan kemudian masukkan steker kabel
listrik ke dalam soket unit.

2. Masukkan steker pemantik api ke pemantik api di dalam
mobil.

3. Pendinginan: atur sakelar daya pada posisi PENDINGINAN. Indikator hijau akan menyala yang
menunjukkan unit berada dalam mode pendinginan.

4. Pemanasan: atur sakelar pada posisi PEMANASAN. Indikator merah akan menyala yang
menandakan unit dalam mode pemanasan.

 Peringatan dan Pemberitahuan
UNTUK PENGOPERASIAN YANG LEBIH BAIK, HARAP BACA DENGAN BANTUAN YANG DITERIMA DI

BAWAH SEBELUM MENGGUNAKAN APLIKASI. MISUSE OF THE APPLIANCE AKAN MENYEBABKAN
KEMATIAN DAN CEDERA .
1. Mencegah agar pengguna tidak terjebak kipas yang macet akan memanaskan mesin dan

menyebabkan kebakaran. Handuk, kain, dan sejenisnya tidak boleh diletakkan di atasnya.
2. Pastikan soket kabelnya kencang. Soket yang longgar akan menyebabkan kabel/soket memanas

dan rusak, bahkan terbakar.
3. Jauhkan alat dari benda-benda yang mudah terbakar dan lembab untuk mencegah ledakan dan

kebakaran.
4. Jangan putus atau pasang kembali alat.
5. Jangan beralih fungsi dingin / hangat secara tiba-tiba. Aktifkan fungsi setelah 30 menit menjadi

OFF.
6. Jangan membilasnya dengan air.
7. Cegah alat terbalik.
8. Jangan menjatuhkan atau menghentaknya.

 untuk mengadakan
perjamuan di samping
danau

 untuk piknik dan
perjalanan berkemah

 untuk pengemudi taksi

 di asrama siswa di
ruang makan

 di taman bermain
 di kantor atau lokasi
konstruksi

 untuk bepergian dengan
mobil

 di tamasya kapal pesiar atau
pergi memancing

 di gerobak, truk atau bus
perjalanan

 untuk menyimpan susu
segar dan makanan

 untuk bar rumah
 dll


