
LODÓWKA TURYSTYCZNA 

MODEL: EL-36 

AC 220-240V/ DC 12V 

 

 
• Dziękujemy za zakup naszego produktu 
• Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją obsługi. Prosimy 
zachować  instrukcję. 

 Zasady bezpieczeństwa 
1. Urządzenie powinno mieć zapewnioną dobrą wentylację. Nie należy uruchamiać lodówki w 
zamkniętej komorze lub np. w zamkniętym bagażniku samochodu. 
2. Nie należy zakrywać wentylatora. 
3. Nie wystawiamy lodówki na bezpośrednie działanie słońca, deszczu 
4. Nie stosujemy silnie żrących detergentów, alkoholu, benzyny do czyszczenia powierzchni 
urządzenia. 
5. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, nie należy włączać urządzenia. Przed 
podłączeniem lodówki należy rozprostować zwinięte przewody. 6. W przypadku korzystania z 
urządzenia w warunkach wysokiej temperatury zewnętrznej lub dużej wilgotności otoczenia, w 
lodówce może pojawić się "rosa".Należy wytrzeć ją suchą szmatką. Sytuacja taka jest naturalnym 
zjawiskiem. 7. W trakcie użytkowania lodówki nie należy wylewać płynów na jej powierzchnię, 
gdyż może to wywołać ryzyko porażenia prądem. 
8. Lodówka turystyczna nie jest zabawką. 
9. Lodówka turystyczna nie powinna być obsługiwana przez dzieci. 
10. Lodówka turystyczna przeznaczona jest do użytku domowego, w samochodzie, na kempingu, 
łodzi itp. 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 



  Nieprawidłowo 
działające funkcje 
grzania i chłodzenia 

1. Sprawdzić, czy obce obiekty nie blokują wlotu lub wylotu 
wentylatora 

2. Jeżeli urządzenie słabo chłodzi lub zewnętrzny wentylator 
nie pracuje - wentylator mógł ulec uszkodzeniu. Należy 
skontaktować się z dostawcą w celu dokonania naprawy. 

3. Jeżeli lodówka nie chłodzi, pomimo pracującego 
wentylatora - uszkodzeniu mogła ulec jednostka chłodząca. 
Należy skontaktować się z dostawcą w celu dokonania 
naprawy. 

Importer: 
Stemplariusz Sp. z o.o.
ul. Zegrzyńska 4
05-119 Legionowo
tel:22 7662580/81
fax:22 7840789 

 



Uruchamianie lodówki
1. Przesuwamy przełącznik na pozycję OFF. 
2. Podłączamy jeden koniec kabla zasilającego do gniazda lodówki oraz drugi koniec do gniazda 
zewnętrznego (w samochodzie, w domu) w zależności od potrzeb. 
3. Przesuwamy przełącznik na pozycję ON ( chłodzenie lub grzanie). Lodówka rozpoczyna pracę. 
4. W trakcie pracy urządzenia na wyświetlaczu zostaje wyświetlona temperatura, jaka jest w danej 
chwili wewnątrz lodówki. 
5. Aby wyłączyć lodówkę należy przesunąć przełącznik na pozycję OFF. 

Uwaga! Podczas podłączania lodówki do danego rodzaju zasilania (230V/12V) należy 
odpowiednio ustawić przełącznik AC/DC. 
np. w przypadku podłączania do gniazda zapalniczki samochodowej (DC) należy ustawić 
przełącznik urządzenia także na pozycję DC. Lub na zasilanie AC. 

Konserwacja i czyszczenie
-przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć przewód zasilający; 
-w przypadku tłustych zabrudzeń należy użyć delikatnego detergentu oraz wilgotnej ściereczki; 
-w przypadku lekkich zabrudzeń używamy wilgotnej szmatki; 
-nie należy myć lodówki bezpośrednio wodą; 
-w przypadku zabrudzeń wentylatora, należy w pierwszej kolejności użyć odkurzacza lub szczotki a 
następnie przetrzeć wilgotną ściereczką. 

Specyfikacja

Napięcie 

 

AC 220V-240V/ DC 12V
Wydajność 
chłodzenia 

18-23 oC poniżej 
temperatury 
zewnętrznej 

Pobór 
mocy 

DC 

chłodzenie 48 W max. Wydajność grzania 50-60  C 

grzanie 44 W max. 
Długość przewodu 

2,0m 
zasilającego 12V 

AC 

chłodzenie 65 W max. 
Długość przewodu 
zasilającego 230V 

1,75m 

grzanie 56 W max. Wymiary 544x354x407mm 

Pojemność 33 Litry Waga netto 9,1 kg 

Temperatura 
otoczenia 

10-32 °C 

o

 



Możliwe problemy i rozwiązania
Zanim wyślesz lodówkę do naprawy zapoznaj się z poniższymi informacjami 
 

Problem Możliwe przyczyny i rozwiązania 

Lodówka nie 
pracuje; wiatrak się 
nie obraca 

1. Sprawdzić, czy przewód jest prawidłowo podłączony 
oraz, czy przełącznik jest w pozycji ON 

2. Sprawdzić, czy bezpiecznik nie jest spalony 

3. Sprawdzić, czy nie ma zwarcia i czy przełącznik działa 
prawidłowo 

Opis
Lodówka turystyczna przeznaczona jest do użytkowania w domu, biurze, na kempinu, na łodziach 
itp.
Lodówka posiada funkcje chłodzenia i grzania. 

Funkcja chłodzenia: Najlepszy efekt uzyskuje się wkładając do lodówki turystycznej już 
schłodzone potrawy, napoje, itd. Włączając ww. lodówka w zależności od temperatury otoczenia 
utrzyma temperaturę umieszczonej żywności lub ją jeszcze schłodzi. Jeżeli wkładane potrawy będą 
miały temperaturę pokojową, to schłodzenie ich może zająć kilka godzin. 

Funkcja grzania: Lodówka służy do podtrzymywania temperatury ciepłych potraw. Nie służy do 
typowego podgrzewania zimnych potraw, jednakże jeżeli włożymy chłodne potrawy do lodówki i 
będą one przechowywane przy włączonej funkcji ogrzewania przez odpowiednio długi czas, to 
uzyskają one wyższą temperaturę od początkowej. 

Elementy budowy
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