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Instrukcja obsługi 

LODÓWKA SAMOCHODOWA KOMPRESOROWA 
R-4026 Igloo Box 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy 
korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy 
zachować. 
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WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 
PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ 

• Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad 
podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani 
importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z 
nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z 
urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji. 

• Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka należy upewnić się, że napięcie 
podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu el. gniazdka. 

PRZESTROGA 
• Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz 

osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub 
osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały 
pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją 
potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez 
użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie 
znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy 
przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat. 

• Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem. 
• Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone. 
• Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, 

zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania. 
• Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy 

wyłączyć je i odłączyć od gniazdka. 
• Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, 

uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać 
urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym. Pod żadnym pozorem nie 
wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych 
modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i 
regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane 
centrum serwisowe. 

• Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka ciągnąc za przewód zasilający - 
istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego/gniazdka. 
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• Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na przewodzie zasil. Upewnij się, że nie zwisa 
przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni. 

• Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu 
źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp. 

• Nie używaj urządzenia w pobliżu substancji łatwopalnych lub wybuchowych. 
• Nie wkładaj żadnych urządzeń elektronicznych do urządzenia. 
• Nie wkładaj do urządzenia gorącej żywności ani napojów. 
• Pozostaw co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia, aby 

zapewnić odpowiedni obieg powietrza. Nie blokuj otworów wlotu i wylotu 
powietrza. 

• Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą. 
• Nie zanurzaj urządzenia ani jego części w wodzie lub w innej cieczy. 
• Nie narażaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (np. opadów, 

wahań temperatury) i bezpośrednich promieni słonecznych. 
• Ustaw urządzenie na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni. Maksymalne 

możne przechylenie urządzenia podczas pracy wynosi 30°. 
• Przed odłączeniem od gniazdka upewnij się najpierw, że urządzenie jest 

wyłączone. 
• Aby zapewnić maksymalną skuteczność schładzania, umieść urządzenie w 

możliwie chłodnym miejscu i unikaj bezpośredniego światła słonecznego. 
• Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że źródło DC 12 V jest 

zabezpieczone bezpiecznikiem 15 A, a DC 24 V bezpiecznikiem 7,5 A. 
• Nie przechowuj żadnych przedmiotów, gdy urządzenie jest wyłączone. 
• Używając innego przewodu zasilającego niż dostarczonego, należy 

przestrzegać maksymalnej długości przewodu podanej w poniższej tabeli. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przekrój 
przewodu (mm²) 

Maks. długość kabla 
przy zasilaniu 12 V 
(m) 

Maks. długość kabla 
przy zasilaniu 24 V 
(m) 

2,5 2,5 5 
4 4 8 
6 6 12 
10 10 20 
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OPIS URZĄDZENIA 
 

1. Pokrywa 
2. Panel sterowania 
3. Uchwyt 
4. Korpus 
5. Otwory wentylacyjne 
     

 
 
 
 
 
OPIS PANELU STEROWANIA 
 
 
 
 
 
 
 

1. Przycisk do ustawienia trybu 
2. Przycisk włącz/wyłącz 
3. Wyświetlacz LED 
4. Przycisk + 

5. Przycisk - 
6. Wskaźnik sygnalizacyjny trybu 

ECO/trybu MAX 
7. Wskaźnik sygnalizacyjny pracy

 
 
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA 

• Urządzenie można podłączyć do gniazdka 12 V DC, 24 V DC lub za pomocą 
zasilacza sieciowego 230 V AC. 

• Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk włącz/wyłącz. Wyświetlacz pokazuje 
temperaturę wewnętrzną urządzenia. 

• Podczas pracy należy zapewnić wystarczającą przestrzeń wokół urządzenia, 
aby zapewnić cyrkulację powietrza. 
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• Jeżeli wewnątrz urządzenia gromadzi się oblodzenie, wyłącz je i wyjmij 
wtyczkę z gniazdka, poczekaj, aż lód się rozpuści i wytrzyj wodę do sucha. 

 
USTAWIANIE TEMPERATURY 

• Za pomocą przycisków + oraz – ustaw żądaną temperaturę chłodzenia. 
Ustawienie możliwe jest w zakresie od -20 do +10°C. 

 
USTAWIANIE TRYBU 

• Urządzenie posiada 2 tryby: 
Tryb ECO – w tym trybie sprężarka pracuje z mniejszą prędkością, aby 
oszczędzać energię. Wskaźnik sygnalizacyjny świeci na zielono. 
Tryb MAX – w tym trybie sprężarka pracuje z większą prędkością dla 
uzyskania maksymalnej wydajności. Wskaźnik sygnalizacyjny świeci na 
czerwono. Ten tryb jest odpowiedni do szybszego chłodzenia żywności lub gdy 
temperatura otoczenia jest wyższa niż 30°C. 

• Aby ustawić tryb, naciśnij przycisk ustawiania trybu (wskaźnik sygn. na 
wyświetlaczu zacznie migać) i użyj przycisków + oraz –, aby ustawić żądany 
tryb (wskaźnik „ECo“ dla trybu ECO i „HH“ dla trybu MAX). Odczekaj około 5 
sekund na zapisanie ustawień (aż wyświetlacz przestanie migać). 

 
OCHRONA PRZED ROZŁADOWANIEM AKUMULATORA 

• Urządzenie jest wyposażone w ochronę przed rozładowaniem akumulatora 
(przy zasilaniu DC 12 V lub 24 V). Jeżeli napięcie akumulatora spadni poniżej 
ustawione wartości, sprężarka urządzenia automatycznie się wyłączy, a na 
wyświetlaczu pojawi się kod Er1. 

• Aby ustawić żądany poziom ochrony, naciśnij dwukrotnie przycisk ustawiania 
trybu i za pomocą przycisków + oraz – wybierz żądany poziom ochrony Hi 
(wysoki), Me (średni) lub Lo (niski), patrz tabela poniżej. 

 
Ochrona przed 
rozładowaniem akumulatora 

Wartość napięcia 
wyłączenia 

Wartość napięcia 
załączania 

Niska (Lo) 9,6 V 10,9 V 
Średnia (Me) 10,1 V 11,4 V 
Wysoka (Hi) 11,1 V 12,4 V 
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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
• Przed czyszczeniem lub przechowywaniem zawsze wyłącz urządzenie i odłącz 

je od źródła zasilania. 
• Do czyszczenia urządzenia używaj zwilżonej szmatki. W przypadku 

zabrudzenia można użyć szmatki zwilżonej roztworem sody oczyszczonej i 
letniej wody. Następnie wytrzyj urządzenie szmatką zwilżoną czystą wodą i 
wytrzyj do sucha. 

• Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących. 
• Nie myj urządzenia pod bieżącą wodą. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani 

w innych płynach. 
• Przed złożeniem urządzenia do przechowywania należy je najpierw wyczyścić 

i upewnić się, że wnętrze i powierzchnia zewnętrzna są całkowicie suche. 
 
 
 
 
TABELA S PORADAMI DO USUWANIA PROBLEMÓW 

Problem Przyczyna 
Urządzenie nie działa Niedziałające zasilanie. Sprawdź źródło zasilania el. 
Niewystarczające 
chłodzenie 

Za dużo artykułów żywnościowych w urządzeniu. 
Zbyt ciepła żywność w urządzeniu. 
Otwarta/zamknięta pokrywa. 
Bezpiecznik pokrywy jest zepsuty. 
Słaba cyrkulacja powietrza (co najmniej 10 cm wolnej 
przestrzeni wokół urządzenia). 
Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka. 
Ustawienie temperatury jest niewystarczające. 

Odgłos bieżącej wody Przepływ czynnika chłodniczego w urządzeniu. 
Głośna praca Urządzenie znajduje się na nierównej powierzchni. 
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TABELA KODÓW BŁĘDÓW 
Kod błędu Problem Rozwiązanie 
Er0 Usterka czujnika 

temperatury 
Skontaktuj się z autoryzowanym 
centrum serwisowym 

Er1 Zbyt niskie napięcie 
wejściowe 

Sprawdź napięcie akumulatora. Naładuj 
akumulator lub zmień poziom ochrony 
akumulatora 

Er2 Awaria wentylatora Skontaktuj się z autoryzowanym 
centrum serwisowym 

Er3 Ochrona sprężarki Odłącz urządzenie i odczekaj 30 minut, 
a następnie podłącz je ponownie 

Er4 Ochrona sprężarki Skontaktuj się z autoryzowanym 
centrum serwisowym 

Er5 Ochrona przed 
przegrzaniem 

Zapewnij wystarczającą cyrkulację 
powietrza wokół urządzenia. Pozostaw 
urządzenie do ostygnięcia i podłącz je 
ponownie 

Er9 Usterka czujnika 
temperatury 

Skontaktuj się z autoryzowanym 
centrum serwisowym 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Zakres napięcia znamionowego AC 230 V 50 Hz / DC 12 V/24 V 
Znamionowy pobór mocy 45 W 
Objętość 26 l 
Rodzaj czynnika chłodniczego R600a 

 
Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone. 
 
INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH 
OPAKOWAŃ 
Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez 
gminę do utylizacji odpadów. 
 
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH 

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej 
oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można 
łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, 
odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych 
punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub 
innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu 
dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa 
utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych 
i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i 
zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego 
zagospodarowania odpadów. 

 
Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które 
go dotyczą.  


