
ARKA AGD Sp. z o.o. 
ul.Strycharska 4,  26-601 Radom

Telefon centrali: (48) 360 91 40, (48) 360 94 32
Telefon do serwisu lodówek: (48) 331 13 10
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Przenoœna ch³odziarka 
termoelektryczna 

„Electro-line”
model EC-0265

AC 230V / DC 12V 
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PROSIMY ZACHOWAÆ 
INSTRUKCJÊ OBS£UGI

(na ostatniej stronie instrukcji 
znajduje siê karta gwarancyjna 

urz¹dzenia)

PROSIMY ZACHOWAÆ 
ORYGINALNE OPAKOWANIE 

W OKRESIE GWARANCYJNYM

Obs³uga serwisowa urz¹dzenia winna byæ 
dokonywana wy³¹cznie przez 

autoryzowane punkty serwisowe
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I. WA¯NE OGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEÑSTWA

Podczas u¿ywania urz¹dzenia nale¿y przestrzegaæ podstawowych zasad 
bezpieczeñstwa, w³¹cznie z poni¿szymi zaleceniami.
Przed u¿yciem nale¿y przeczytaæ dok³adnie ca³¹ instrukcjê obs³ugi.

              UWAGA NIEBEZPIECZEÑSTWO
 Aby zmniejszyæ ryzyko wypadku, po¿aru, pora¿enia pr¹dem lub skaleczenia:
  1.  Urz¹dzenia nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie zgodnie z jego przeznaczeniem i w sposób
       opisany w instrukcji obs³ugi.
  2.  Upewniæ siê, czy dane pr¹du zasilaj¹cego umieszczone na tabliczce znamionowej
       urz¹dzenia odpowiadaj¹ wartoœciom pr¹du w sieci u¿ytkownika.
  3.  Przewód zasilaj¹cy urz¹dzenia pod³¹czaæ wy³¹cznie do sprawnego gniazdka
       sieciowego w przypadku u¿ytkowania w domu lub do sprawnego gniazdka
       zapalniczki samochodowej, w przypadku u¿ytkowania urz¹dzenia w samochodzie.
  4.  Nigdy nie nale¿y u¿ywaæ urz¹dzenia, gdy przewód zasilaj¹cy  jest uszkodzony 
       i gdy urz¹dzenie nie pracuje poprawnie. W takich przypadkach nale¿y urz¹dzenie
       dostarczyæ do najbli¿szego autoryzowanego punktu serwisowego w celu
       sprawdzenia i naprawy. Przewód zasilaj¹cy mo¿e byæ wymieniony wy³¹cznie
       w autoryzowanym punkcie serwisowym. 
       Zabrania siê samodzielnej wymiany przewodu zasilaj¹cego. 
  5.  Nie wolno wk³adaæ wtyczki przewodu zasilaj¹cego do gniazdka sieciowego 
       lub wyci¹gaæ wtyczkê z gniazdka sieciowego maj¹c mokre rêce.      
  6.  Nie wyci¹gaæ wtyczki z gniazdka sieciowego poprzez ci¹gniêcie za przewód.
  7.  Urz¹dzenie nie jest przeznaczone do u¿ytkowania przez dzieci, osoby
       niepe³nosprawne fizycznie lub umys³owo, osoby bez dostatecznego
       doœwiadczenia lub odpowiedniej wiedzy, jeœli nie pracuj¹ bez nadzoru osoby
       odpowiedzialnej za ich bezpieczeñstwo. Uwa¿aæ na dzieci, aby nie bawi³y siê
       ch³odziark¹.
  8.  Nie nara¿aæ urz¹dzenia na ryzyko przypadkowego uszkodzenia. Nie k³aœæ na
       urz¹dzeniu ¿adnych przedmiotów i przechowywaæ w miejscu, gdzie urz¹dzenie
       nie bêdzie nara¿one na uszkodzenia mechaniczne, na nadmierne nagrzanie 
       wskutek braku wentylacji i ograniczonego przep³ywu powietrza lub na du¿¹
       wilgotnoœæ powietrza.
  9.  Nie obs³ugiwaæ urz¹dzenia mokrymi rêkami lub stoj¹c na mokrej pod³odze.
10.  Nie instalowaæ i nie u¿ywaæ urz¹dzenia w pobli¿u Ÿróde³ ciep³a takich jak piece,
       piecyki i kuchenki elektryczne i gazowe, nagrzewnice itp.
11.  Urz¹dzenia u¿ywaæ wy³¹cznie z oryginalnymi akcesoriami, przewidzianymi do
       stosowania przez producenta.
12.  Jednostki wymiany ciep³a urz¹dzenia, znajduj¹cej siê w otwieranej pokrywie 
       ch³odziarki nie wolno myæ pod bie¿¹c¹ wod¹ ani te¿ zanurzaæ w wodzie, nawet
       czêœciowo.
13.  Nie u¿ywaæ ¿adnych aktywnych chemicznie i ¿r¹cych œrodków do mycia urz¹dzenia
       ani te¿ ¿adnych proszków i past œciernych oraz rozpuszczalników.
14.  Producent nie odpowiada za szkody spowodowane niew³aœciw¹ obs³ug¹ 
       urz¹dzenia (zepsucie przechowywanych potraw  itp.).
15.  Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez
       uprzedniego powiadamiania odbiorców, o ile wprowadzane zmiany nie zmieniaj¹
       w istotny sposób cech u¿ytkowych urz¹dzenia.
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II. CECHY U¯YTKOWE URZ¥DZENIA - TRYBY PRACY 

III. BUDOWA URZ¥DZENIA I CZÊŒCI SK£ADOWE

Urz¹dzenie sk³ada siê z nastêpuj¹cych czêœci (zespo³ów):
  1. Pokrywa górna ch³odziarki z wbudowanym systemem ch³odzenia.
  2. Rêkojeœæ do przenoszenia urz¹dzenia.
  3. Wylot powietrza (z wentylatora).
  4. Wlot powietrza (do wentylatora).
  5. Prze³¹cznik Max. ch³odzenie / Tryb ECO / OFF (urz¹dzenie wy³¹czone).
  6. Pojedyncza dioda sygnalizacyjna LED wskazuj¹ca Max. ch³odzenie / Tryb ECO.
    W czasie ch³odzenia dioda œwieci siê na zielono.
  7. Ma³y uchwyt, u³atwiaj¹cy otwieranie i zamykanie pokrywy górnej.
  8. Przedzia³ (schowek) przewodu zasilaj¹cego AC / DC.
  9. Gniazdko przewodu zasilaj¹cego AC.
10. Obudowa ch³odziarki.
11. Podniesiona rêkojeœæ, z funkcj¹ blokady zamkniêtej pokrywy.  
12. Przegroda komory ch³odzenia, oddzielaj¹ca dwie czêœci komory.

Przenoœna ch³odziarka termoelektrycza „Electro-line” model EC-0265 mo¿e byæ 
zasilana pr¹dem zmiennym ~AC 230 V / 50Hz (z gniazdka sieciowego) lub pr¹dem 
sta³ym DC 12 V (z gniazdka zapalniczki samochodowej). Urz¹dzenie jest wyposa¿one
w 2 silniczki elektryczne o d³ugim okresie ¿ywotnoœci szczotek wirnika.

Ch³odziarka mo¿e pracowaæ w trybie maksymalnego 
ch³odzenia (oznaczenie na prze³¹czniku „MAX Cooling”) 
lub w trybie oszczêdnym (oznaczenie na prze³¹czniku 
„ECO Cooling”). Trybu maksymalnego ch³odzenia nale¿y 
u¿ywaæ, gdy zewnêtrzna temperatura jest wysoka, a trybu 
oszczêdnego, gwarantuj¹cego niskie zu¿ycie energii 
elektrycznej, nale¿y u¿ywaæ wówczas, gdy temperatura 
zewnêtrzna jest odpowiednio ni¿sza.  
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V. U¯YTKOWANIE URZ¥DZENIA

W trakcie u¿ytkowania urz¹dzenia nale¿y przestrzegaæ kilku prostych, podstawowych 
zasad, zilustrowanych pogl¹dowo na rysunkach znajduj¹cych siê na stronach 2 i 3.

STRONA 2
Rys.1 - Nie wystawiaæ ch³odziarki na bezpoœrednie dzia³anie promieni s³onecznych.
Rys.2 - Zapewniæ ch³odziarce dobr¹ wentylacje i wystarczaj¹ca iloœæ przestrzeni wokó³
            urz¹dzenia tak, aby zapewniæ swobodny obieg powietrza i w³aœciwa wymianê 
            ciep³a. 
Rys.3 - Nie wstawiaæ ch³odziarki do ma³ych i ciasnych baga¿ników samochodowych
            gdzie nie ma dostatecznej wentylacji i swobodnego przep³ywu powietrza.
Rys.4 - Nie wype³niaæ zbyt szczelnie komory urz¹dzenia produktami spo¿ywczymi
            (nie upychaæ œciœle produktów i nie wype³niaæ maksymalnie komory ch³odziarki,
            gdy¿ spowalnia to proces ch³odzenia i czyni go mniej efektywnym.
Rys.5 i 6 - Zaleca siê umieszczanie ch³odziarki w du¿ych otwartych baga¿nikach 
            samochodów takich jak samochody typu VAN, za oparciami tylnych foteli
            pasa¿erów lub w przerwie miêdzy fotelami przednimi i tylnymi.
Rys.7 i 8 - W trakcie d³u¿szych postojów zaleca siê ustawianie ch³odziarki np. na
            fotelach pasa¿erów tak, aby wokó³ urz¹dzenia by³ zagwarantowany swobodny
           przep³yw powietrza i dobra wentylacja. 

STRONA 3
Rys.1 - 
            urz¹dzenia ani te¿ ¿adnych proszków i past œciernych oraz rozpuszczalników. 
Rys.2 - Urz¹dzenie myæ wy³¹cznie przy pomocy lekko zwil¿onej œciereczki z niewielkim
            dodatkiem p³ynu do mycia naczyñ. Po umyciu przetrzeæ jeszcze raz zwil¿on¹
            œciereczk¹ ju¿ bez dodatku p³ynu do naczyñ i wytrzeæ do sucha.
Rys.3 - Zawsze dbaæ o dobra wentylacjê i swobodny przep³yw powietrza wokó³
            urz¹dzenia. 
Rys.4 - Urz¹dzenie mo¿e byæ u¿ywane na campingach, ale nie mo¿e byæ wystawiane
            na bezpoœrednie oddzia³ywanie opadów atmosferycznych (deszcz, m¿awka).
Rys.5 - Z urz¹dzeniem nale¿y obchodziæ siê ostro¿nie i dbaæ o to, aby nie by³o ono
            nara¿one na upadki, potr¹cenia, uderzenia które w nastêpstwie mog³y by
            doprowadziæ do uszkodzeñ mechanicznych i utraty w³aœciwoœci obudowy
            (np. uszkodzenie izolacji cieplnej komory przechowywania produktów). 

        

Nie u¿ywaæ ¿adnych aktywnych chemicznie i ¿r¹cych œrodków do mycia

IV. PRZYGOTOWANIE DO U¯YTKOWANIA

Przed pierwszym u¿yciem urz¹dzenia nale¿y otworzyæ pude³ko, wyj¹æ ostro¿nie 
zapakowane urz¹dzenie i sprawdziæ jego kompletnoœæ. Nale¿y równie¿ upewniæ siê,
czy w pude³ku znajduje siê instrukcja obs³ugi w jêzyku polskim z kart¹ gwarancyjn¹.
Do u¿ytkowania urz¹dzenia przyst¹piæ dopiero po przeczytaniu instrukcji obs³ugi.
Przed pierwszym u¿yciem nale¿y umyæ dok³adnie poszczególne czêœci sk³adowe 
urz¹dzenia, ze szczególnym uwzglêdnieniem komory przechowywania produktów, 
przy pomocy zwil¿onej œciereczki z niewielkim dodatkiem p³ynu do mycia naczyñ.
Umyte czêœci sk³adowe wysuszyæ (wytrzeæ do sucha œciereczk¹ lub rêcznikiem 
papierowym).  
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V. U¯YTKOWANIE URZ¥DZENIA

VI. U¯YTKOWANIE URZ¥DZENIA - WA¯NE UWAGI

A. Przewód pr¹du sta³ego jest do³¹czony bezpoœrednio do jednostki ch³odz¹cej
    urz¹dzenia i jest przechowywany w specjalnym schowku funkcjonalnej pokrywy
    górnej ch³odziarki.

Przewód pr¹du sta³ego zakoñczony 
wtyczk¹, dostosowan¹ do wspó³pracy
z gniazdkiem zapalniczki samochodowej
lub jachtowej o napiêciu DC 12 V.

B. Ch³odziarka rozpoczyna ch³odzenie bezpoœrednio po wetkniêciu wtyczki do gniazdka
     zapalniczki w samochodzie lub na ³odzi (na jachcie).

C. Ch³odziarka zaprzestaje ch³odzenia po wyjêciu wtyczki do gniazdka zapalniczki 
     w samochodzie lub na ³odzi (na jachcie).

Zabrania siê wk³adania jakichkolwiek dzia³aj¹cych urz¹dzeñ elektrycznych 
do komory ch³odziarki.

Zabrania siê wylewaæ wodê (lub inne p³yny) na obudowê i do wnêtrza 
ch³odziarki. Nie nale¿y wyci¹gaæ wtyczki z gniazdka mokrymi rêkami, 
lub stoj¹c na mokrej pod³odze.

Zabrania siê obs³ugiwania ch³odziarki przez osoby nieuprawnione, a zw³aszcza
dokonywania jakichkolwiek napraw czy przeróbek przez osoby bez 
wymaganych kwalifikacji i nie zatrudnionych w autoryzowanych punktach 
serwisowych.

Zabrania siê ci¹gn¹æ za przewód w czasie wyci¹gania wtyczki z gniazdka.
Zawsze nale¿y pewnie uchwyciæ korpus wtyczki i dopiero wyci¹gn¹æ 
z gniazdka. W przeciwnym razie urz¹dzenie (przewód) mo¿e ulec 
uszkodzeniu.
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1. Przed ka¿dym zabiegiem mycia i czyszczenia urz¹dzenia nale¿y urz¹dzenie 
    obowi¹zkowo od³¹czyæ od zasilania, wyci¹gaj¹c wtyczkê przewodu zasilaj¹cego
    z gniazdka sieciowego lub z gniazdka zapalniczki samochodowej 
2. Nigdy nie nale¿y u¿ywaæ do mycia aktywnych chemicznie i mechanicznie p³ynów 
    (np. benzyn, rozpuszczalników) oraz proszków i past œciernych, które mog³y by
    uszkodziæ powierzchnie ró¿nych czêœci urz¹dzenia.
3. Do mycia urz¹dzenia u¿ywaæ miêkkiej œciereczki, zwil¿onej ciep³¹ wod¹ z dodatkiem
    delikatnego detergentu, np. p³ynu do mycia naczyñ. Oczyœciæ dok³adnie wszystkie
    czêœci, które mia³y kontakt z przechowywaqnymi produktami, z t³uszczu oraz resztek
    produktów.         
4. Nie wolno zanurzaæ pokrywy urz¹dzenia wraz z jednostk¹ wymiany ciep³a 
    w wodzie (nawet czêœciowo) oraz nie wolno myæ pokrywy urz¹dzenia pod
    strumieniem bie¿¹cej wody.
5. Po przetarciu czêœci urz¹dzenia œciereczk¹ zwil¿on¹ woda z dodatkiem detergentu,
    przetrzeæ te same czêœci miêkk¹ œciereczka, zwil¿on¹ tym razem tylko ciep³¹,
    czyst¹ wod¹ (bez dodatku detergentu) 
6. Po zakoñczeniu mycia nale¿y zostawiæ urz¹dzenie na kilka minut (oko³o 5 min.) do
    obeschniêcia, a nastêpnie wytrzeæ do sucha miêkk¹ œciereczk¹. 

VII. MYCIE I CZYSZCZENIE 

VIII. DANE TECHNICZNE

Wyrób spe³nia zasadnicze wymagania Dyrektywy Niskonapiêciowej (LVD) 
numer 73/23/EWG oraz Dyrektywy Kompatybilnoœci Elektromagnetycznej (EMC) 
numer 89/336/EWG wraz z odnoœnymi poprawkami oraz zgodne s¹ z odpowiednimi 
normami europejskimi EN, co producent potwierdza odpowiednimi deklaracjami 
zgodnoœci i dokumentacj¹ oraz etykiet¹ energetyczn¹ (rozporz¹dzenie 2010/1060).

Napiêcie pr¹du zasilaj¹cego: ~AC 230 V / 50 Hz lub DC 12 V

Zdolnoœæ sch³adzania produktów: 11ºC-20ºC (60ºF-68ºF) poni¿ej temperatury otoczenia

Zakres regulacji temperatury w komorze ch³odziarki: 6ºC-14ºC (46ºF-57ºF)

Klasa energetyczna: „A”

Zu¿ycie energii elektrycznej: 133.3 kWh / rok

Pojemnoœæ komory przechowywania produktów: 24 litry

D³ugoœæ przewodu pr¹du zmiennego: 1.8 m.

D³ugoœæ przewodu pr¹du sta³ego: 2.0 m.

Wymiary ch³odziarki: 395 x 295 x 410 mm

Poziom g³oœnoœci ch³odziarki: nie wiêcej ni¿ 38 dB.



IX. PROBLEMY, PRZYCZYNY, SPOSOBY NAPRAWY

Objawy Przyczyny Sposób naprawy

Ch³odziarka nie ch³odzi Brak kontaktu miedzy wtyczk¹ 
a gniazdkiem.

Ch³odziarka jest wystawiona 
na bezpoœrednie dzia³anie 
promieni s³onecznych. 

Wirnik wentylatora jest 
zablokowany (zakleszczony).

Ch³odziarka znajduje siê zbyt 
blisko œcian lub innych 
obiektów (brak wentylacji).

Zapewniæ dobry styk (lepiej 
wetkn¹æ wtyczkê do 
gniazdka).

Umieœciæ ch³odziarkê 
w ch³odnym i przewiewnym 
miejscu.

Oczyœciæ wentylator
i wirnik.

Odsun¹æ ch³odziarkê od 
œcian i innych obiektów 
(zapewniæ wentylacjê)

Ch³odziarka ha³asuje
i wibruje w czasie pracy.

Ch³odziarka wydziela 
zapach spalenizny lub 
obudowa siê odksza³ca.

Ch³odziarka jest uszkodzona.

Ch³odziarka jest przegrzana.

Natychmiast wy³¹czyæ 
ch³odziarkê i od³¹czyæ od 
zasilania. Skontaktowaæ siê 
z autoryzowanym punktem 
serwisowym.

Natychmiast wy³¹czyæ 
ch³odziarkê i od³¹czyæ od 
zasilania. Skontaktowaæ siê 
z autoryzowanym punktem 
serwisowym.
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X. INFORMACJE O SERWISIE

W razie jakichkolwiek problemów prosimy kontaktowaæ siê z autoryzowanym 
serwisem lub dzia³em serwisu dystybutora:

SERWIS CENTRALNY,  ARKA  AGD Sp. z o.o.
ul. Strycharska 4,  26-601 RADOM

Telefon do serwisu ch³odziarek: (48) 331 13 10
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XI. WA¯NA INFORMACJA DLA U¯YTKOWNIKÓW

INFORMACJA
o postêpowaniu ze zu¿ytym sprzêtem elektrycznym i elektronicznym

W zwi¹zku z obowi¹zkiem informacyjnym wynikaj¹cym z wprowadzenia ustawy 
o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym, informujemy ¿e:

1. Zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny nie mo¿e byæ umieszczany z innymi
    odpadami. Sprzêt taki powinien byæ zbierany selektywnie, o czym przypomina
    specjalne oznakowanie (przekreœlony, ko³owy kontener na odpady).
2. Nieprzestrzeganie tej zasady mo¿e, przy nieprawid³owej utylizacji zu¿ytego sprzêtu,
    stanowiæ zagro¿enie dla œrodowiska i zdrowia ludzi, wynikaj¹ce z obecnoœci 
    w sprzêcie sk³adników niebezpiecznych, takich jak okablowanie elektryczne,
    tworzywa sztuczne, baterie, wy³¹czniki, p³ytki obwodów drukowanych itp.
    Aby unikn¹æ takiego zagro¿enia, sk³adniki te powinny zostaæ zebrane i w odpowiedni
    sposób przetworzone przez wyspecjalizowane firmy.
3. Dane o masie sprzêtu zawarte s¹ w opisie danych technicznych urz¹dzenia oraz 
    na opakowaniu.

Gospodarstwa domowe spe³niaj¹ wa¿n¹ rolê w przyczynianiu siê do ponownego u¿ycia 
surowców odzyskanych w procesach odzysku i recyklingu. Odbywa siê to poprzez 
uczestnictwo w systemie zbierania zu¿ytych urz¹dzeñ.
Informujemy, ¿e zu¿yty sprzêt mo¿ecie Pañstwo oddaæ bezp³atnie w sklepie, w którym 
zosta³ on zakupiony. Samodzielne demontowanie zu¿ytego sprzêtu jest 
niedopuszczalne. Ze sklepu zu¿yty sprzêt trafi do wyspecjalizowanej firmy zajmuj¹cej 
siê odzyskiem, przetwarzaniem oraz unieszkodliwianiem sk³adników niebezpiecznych.
Informacji o lokalizacji punktów zbiórki zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego 
udzielaj¹ tak¿e odpowiednie jednostki samorz¹du terytorialnego.

PROSIMY ZACHOWAÆ INSTRUKCJÊ OBS£UGI
PROSIMY ZACHOWAÆ ORYGINALNE OPAKOWANIE W OKRESIE 

GWARANCYJNYM
Obs³uga serwisowa urz¹dzenia  winna byæ dokonywana wy³¹cznie 

przez autoryzowane punkty serwisowe
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NOTATKI U¯YTKOWNIKA 
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NOTATKI U¯YTKOWNIKA 



Electro-line
Marka:
Identyfikator:
Kategoria okreœlaj¹ca typ urz¹dzenia:
Klasa energetyczna:
Zu¿ycie energii elektrycznej na rok: 
(w oparciu o wyniki 24-godzinnego testu)
Pojemnoœæ strefy ch³odzenia:
Pojemnoœæ strefy zamra¿ania:
Temperatura w komorze ch³odzenia:
Temperatura w komorze zamra¿ania:
Mro¿enie bez-szronowe (no-frost):
Czas wzrostu temperatury:
(utrzymania temperatury mro¿enia)
Zdolnoœæ zamra¿ania:
Klasa klimatyczna:
Dopuszczalna temperatura otoczenia:
Poziom emisji ha³asu (nie wiêcej ni¿): 
Typ urz¹dzenia (wolnostoj¹ce / do zabudowy):
Czynnik ch³odz¹cy / iloœæ czynnika
Izolacja (œrodek spieniaj¹cy piankê izolacyjn¹):

Electro-line
EC-0265

Ch³odziarka termo-elektryczna
A

133.3 kWh / rok

24 litry
nie dotyczy

od +6.0ºC do +14ºC
nie dotyczy 
nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy
SN

od 10ºC do 32ºC
38 dB

Wolnostoj¹ce
Element termo-elektryczny

C5H10 (cyklopentan)

KARTA PRODUKTU

Karta produktu wed³ug wytycznych 
„Rozporz¹dzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 1060/2010"
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