
MODEL: EL-47

AC 220-240V/ DC 12V

 

LODÓWKA TURYSTYCZNA  

INSTRUKCJA OBSŁUGI 



Dziękujemy za zakup lodówki turystycznej. 

Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. 
Prosimy o zachowanie instrukcji do ponownego wglądu. 

Lodówka turystyczna przeznaczona jest do przechowywania napojów, jedzenia. Można ją 
wykorzystać w domu, w pracy, w samochodzie, na kempingu itd. 
Lodówka posiada dwie funkcje: chłodzenia i grzania 

FUNKCJE

1. Chłodzenie: Lodówka może schłodzić ok. 20 stopni ponizej temperatury otoczenia. Najlepszy efekt 
osiąga się po włożeniu już schłodzonych produktów. Jeżeli produkty będą miały temperaturę 
pokojową lodówka będzie potrzebowała ok. 2 godz. na obniżenie temperatury. 
2. Grzanie: Lodówka przeznaczona jest do utrzymywania temperatury ciepłych produktów. Nie 
służy do podgrzewania zimnych. Jednakże jeżeli chłodne potrawy będą trzymane przez 
odpowiednio długi czas w komorze lodówki, przy włączonej funkcji grzania, to ich temperatura się 
podniesie.

SPECYFIKACJA

Napięcie AC 220-240V/ DC 12V   
Wydajność 
grzania 

50-60°C 

Wydajność 
chłodzenia 

ok. 20°C 
poniżej temperatury 

zewnętrznej 

Długość przewodu 
DC 12V 

2,0m 

Pobór 
mocy 

DC 55W max. 
Długość przewodu 
AC 230V 

1,75m 

AC 65W max. Wymiary 570x400x440(mm) 

Pojemność 45 litrów Waga netto 9,5kg 

Klasa N, T 
Temperatura 
zewnętrzna

10 - 42°C 

 



ELEMENTY LODÓWKI

1 Pokrywa 10 Gniazdo DC 12V 

2 Schowek na przewód 11 Gniazdo AC 230V 

3 Wentylator zewnętrzny 12 Wyjmowana przegroda 

4 Wentylator wewnętrzny 13 Blokada pokrywy 

5 Rączka 14 Uchwyt 

6 Zielona dioda (chłodzenie) 15 Kółka 

7 Czerwona dioda (grzanie) 16 Rurka odpływowa 

8 Przełącznik grzanie/chłodzenie 17 Wentylator

9 Przełącznik AC/DC 18 Wentylator 

AKCESORIA

 



PODŁĄCZANIE

Uwaga! Przed podłączeniem wtyczki do gniazda należy ustawić 
przełącznik AC/DC w pozycji OFF 

ZASILANIE AC 230V ZASILANIE DC 12V 

1. Podłączamy końcowkę przewodu AC 230V 
do gniazda łodówki oznaczonej symbołem AC a 
drugi koniec do gniazda 
zewnętrznego (2) 

1.Podłączamy koniec przewodu do gniazda 
lodówki oznaczonego symbolem DC a drugi 
koniec do gniazda np. zapalniczki 
samochodowej (2) 

PRZEŁĄCZNIK AC/DC

Jeżeli lodówka została 
podłączona do zasilania AC 
230V, to należy przesunąć 
przełącznik z pozycji OFF na 
pozycję AC 

Jeżeli lodówka została 
podłączona do zasilania DC 
12V, to należy przesunąć 
przełącznik z pozycji OFF na 
pozycję DC 

W przypadku, gdy przestawimy 
przełącznik na pozycję off 
lodówka przestanie działać 
pomimo, że mogą być 
podłączone oba rodzaje kabli, 
lub przełącznik cold/hot może 
być ustawiony na jedną z 
funkcji cold lub hot 

PRZEŁĄCZNIK HOT/COLD 

Po wybraniu opcji zasilania AC lub DC i ustawieniu odpowiednio przełącznika AC/DC 
wybieramy jedną z funkcji ( chłodzenie - cold lub grzanie - hot). 
Wybierając opcję chłodzenie przesuwamy przełącznik na pozycję cold. Zapali się zielona dioda. 
Lodówka zacznie chłodzić. Wybierając funkcje grzania przesuwamy przełącznik na pozycję hot. 
Zapali się czerwona dioda. Oznacza to, że została włączona funkcja grzania. Przestawienie 
przełącznika na pozycję off spowoduje jedynie wyłączenie funkcji grzania i chłodzenia, ale nie 
spowoduje odłączenia zasilania. 

 



ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Nie umieszczamy elektrycznych urządzeń wewnątrz lodówki 

Aby uniknąć zagrożenia porażenia prądem nie należy rozlewać 
płynów na powierzchni lodówki. Nie odłączamy/podłączamy 
przewodów zasilających mokrymi rękami

Jeżeli zajdzie taka potrzeba lodówka może być naprawiana 
wyłącznie przez autoryzowany serwis

Przed wyjęciem wtyczki z kontaktu należy najpierw przełączyć 
przycisk AC/DC na pozycję OFF  

WTYCZKA - dotyczy tylko modelu AC 120V 

Uwaga! Podczas wyjmowani a wtyczki z kontaktu należy 
przytrzymać kontakt rękami.       

 

 



Uwaga! W przypadku nie korzystania z urządzenia należy 
odłączyć je od prądu 

Nie wystawiać na deszcz 
 

Unikać bezpośredniego słońca Nie myć za pomocą bieżącej 
wody

Jeżeli lodówka będzie pracować w wysokiej 
temperaturze zewnętrznej lub dużej wilgotności 
może pojawić się efekt skraplania. Należy wtedy 
wytrzeć lodówkę suchą szmatką Jest to 
naturalne zjawisko.

Podłączając lodówkę do prądu należy 
sprawdzić, czy przewód nie jest załamany, 
uszkodzony, przyciśnięty ciężkim przedmiotem 

Jeżeli w komorze zbierze się woda można ją 
usunąć specjalną rurką na zewnątrz. Należy 
pamiętać, że aby to zrobić pokrywa lodówki 
musi być otwarta 

Lodówka musi mieć 
zapewnioną dobrą 
wentylację.
Nie należy jej 
uruchamiać np.
w zamkniętym 
bagażniku 

 



Lodówka nie jest przeznaczona 
dla dzieci. Nie służy do zabawy. 
Nie zostawiać dzieci bez 
nadzoru w przypadku, kiedy 
lodówka jest podłączona do 
prądu.

Nie stosujemy na powierzchni 
lodówki alkoholu oraz silnie 
żrących detergentów 

Należy zwrócić uwagę aby 
lodówka nie została niechcący 
zrzucona. Może to spowodować 
uszkodzenie części i jej awarię. 

Lodówka musi mieć zapewnioną dobrą wentylację. Minimalna odległość od innych obiektów to 
10cm 

CZYSZCZENIE

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy 
odłączyć lodówkę od zasilania.

W przypadku mocniejszych zabrudzeń należy 
użyć mokrej ściereczki i delikatnego detergentu. 

 



Kurz lub obce elementy, które dostaną się do wentylatora, mogą zmniejszyć efektywność 
chłodzenia. W takim przypadku zaleca się użycie odkurzacza lub szczoteczki 

Okresowo zaleca się przeczyszczenie z kurzu końcówek przewodów np. szczoteczką 

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE 

Nie działa funkcja 
chłodzenia.

Sprawdzić podłączenie 
przewodów.

Lodówka jest wystawiona na 
bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych.

Wiatrak wentylatora jest 
zblokowany.

Lodówka nie ma 
odpowiedniej wentylacji.

Lodówka uległa uszkodzeniu. 

Podłączyć ponownie 
przewody.

Umieścić lodówkę w 
zacienionym miejscu.
 
Odblokować i wyczyścić 
wentylator.

Zapewnić urządzeniu więcej 
przestrzeni. 

W trakcie pracy lodówki 
słychać dziwny hałas oraz 
pojawiły się wibracje. 

Niezwłocznie wyłączyć 
urządzenie, odłączyć 
zasilanie i oddać lodówkę 
do serwisu. 

Czuć zapach spalenizny lub 
pokrywa lodówki jest 
zdeformowana 

Urządzenie się przegrzało. 

Niezwłocznie wyłączyć 
urządzenie, odłączyć 
zasilanie i oddać do 
serwisu 
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