
A. Elektrické ovládání
B. Indikátor plamene
C. Termostat (plyn, elektrika)
D.  Manuální zapalovací tlačítko
E. Dveřní zámek

Chladnička je vybavena pro provoz el.energie, DC nebo zkapalněného plynu. 
Požadovaný výkon se volí pomocí přepínače energie. (A). Volič energie má 4 
nastavení: AC – hlavní energie, DC (12V), Plyn (kapalný plyn), O (Vypnuto). 

Varování a instrukce

Jestliže cítíte plyn:
- zavřete kohoutek plynu a ventil na válci
- otevřete okno a opusťe místnost
- nezapínejte nic elektrického
- zhaste plamen

Veškeré elektické práce požadované k instalaci spotřebiče by měli být prováděny 
kvalifikovaným elektrikářem.

Je nebezpečné měnit specifikace tohoto produktu.

Chladnička je navržena pro skladování jedlých potravin a pití. 
V tomto výrobku existují části, které se zahřívají. Vždy se ujistěte , že je zde 
dostatečné větrání.  Pokud tak neučiníte, může to mít za následek selhání 
součástí  a možné zkažení potravin. 
Před jakoukoliv manipulací se spotřebičem (jako čistění nebo opravy) se ujistěte, 
že je spotřebič vypnutý a odpojen. Nutné je také vypnout plyn. 
Dodržování  doporučení výrobců by mělo být striktně dodržováno. 
Za žádných okolností se nepokoušejte opravovat spotřebič sami.
Opravu by měli provádět pouze zkušení .
Opravy prováděné nezkušenými osobami může způsobit zranění nebo vážnější 
závady. Opravy by měli provádět pouze autorizované servisy za použití pouze 
originálních náhradních dílů. 
Nikdy neotvírej chladící jednotku, je pod vysokým tlakem.

Oblast použití 
Jednotka nesmí být nainstalována u motorových vozidel a lodí, kde se používý 
plynového rozvodu. 
Manipulace s otevřeným plynem je povolena jen v dobře větraných místnostech, 
které mají kapacity (délku x šířku x výšku) nejméně 20m3 a mají okno nebo 
dveře ven, nebo jsou beze dveří.  Venkovní použití zahrnuje stany (plachty), které
jsou dobře ventilované.
Místo provozu musí být chráněn před deštěm a jiných vodních zdrojů.
Skladování plynových lahví



Láhev s kapalným plynem nesmí být umístěna pod úrovní podlahy, musí být 
chráněna před přímým slunečním zářením. Nesmí se používat při teplotách nad 
50C.

Instalace
Postavte lednici vodorovně na pevný povrh nebo podložku.  Minimální odstup od 
zdí je 10cm. Lednice nesmí být u zdroje tepla a slunečního záření. Větrací kanály 
v chladničce by měl být zbaveny všech překážek zajistit dobrou cirkulaci 
vzduchu. Čím lepší cirkulace vzduchu, tím lepší chlazení a úspora plynu. 

Čištění
Lednici čistěte teplou vodou, případně slabým roztokem saponátu. Nikdy 
nepoužívejte abrazivní nebo leptavé prostředky k čištění. Po umytí lednici 
vysušte. 

AC Operation
Před připojením zkontrolujte, zda napětí zdroje odpovídá typovému štítku. 
Síťový kabel chladničky je vybaven zástrčkou 13 A, která obsahuje 3 A pojistku.
Jedná se o pravidelné zástrčky pro připojení do běžné zásuvky.
Vzhledem k rozdílu používané svíčky, bude nutné pro další pravidelné uzemněné 
zásuvky adaptér. Vyžaduje-li se odkrytí povrchu pojistky, lze tak učinit pomocí 
páčením malého šroubováku. 
Stará pojistka by měla být nahrazena 3 amp ASTA schválenou BS 1362 pojistkou 
a kryt pojistky by měl být opět namontován před jejím dalším použitím. 
Pokud dojde ke ztrátě krytu pojistky lze ji zakoupit v servisním středisku. Kryt 
pojistky, musí být stejné barvy jako u barevné vložky ve spodní části zátky. Za 
žádných okolností nesmí být zástrčka používat bez správného zakrytí. 

Obecné informace pro instalace zástrčky

Ujistěte se, že délky drátu uvnitř zástrčky jsou připravené správně. Spojení by 
mělo být uděláno pěvně a zastrčeno do konečného místa. Při přípravě konců 
kabelů dejte pozor, abyste nepoškodili vnější plášť, izolaci a obklopující vnitřní 
vodiče.Utáhněte všechny šrouby.Nasaďte horní kryt konektoru a zajistěte.   

Další verze:

Chladnička má 3 napájecí kabely, které jsou určeny k 3 – pin konektrorům a 
řádně uzemněné zásuvky. Drát elektrického vedení tohoto spotřebiče jsou 
zbarveny v souladu s následujícím kódem:
zelená a žlutá – země (0)
blue -  neutrální
hněda – fáze

Barvy hlavních drátů nemusí být shodny s barvama nakreslenými na vaší 
zástrčce. Jako např. Drát označený zelenou a žlutou barvou musí být připojena v 
zásuvce, která je označena písmenem „E“ nebo symbolem země (0), anebo je 
označena stejnými barvami (zelená, zelená a žlutá). Drát, který je označený 
modrou barvou musí být připojen, kde je označení s písmenem „N“ nebo 



označena černou barvnou. Drát, který je označen hnědou barvou musí být 
připojen do terminálu, který je označen písmenem „L“ nebo červenou barvou. 
Tento spotřebič musí být uzemněný !!
Pokud 13 amps (B.S 1363) fázové zapojení je použito, mělo by to být 
namontováno s 3 amp pojistkou. 

Zapnutí:
- Volič energie (A) dejte do pozice „AC“
- Zapněte elektrický/plynový termostat ve směru hodinových ručiček do 

polohy MAX.  Přibližně po 1 hodině bude jednotka znatelně ochlazovat. 
- Teplota je regulována elektrickým/plynovým knoflíkem:

„0“ – vypnout – symbol ukazuje vzrůstající stupeň ochlazení. 
- Po dostatečném chlazení (přibližně po 5h) poloha termostat může být 

nastavena na nižší teplotu (střední poloha). Nyní bude termostat 
automaticky regulovat nastavenou teplotu.  

Zařízení splňují požadavky na chlazení výkonnostní klimatické třídy N dle. EN / 
ISO 7371 v rozmezí teplot od +16C do 32C teploty okolí.

Vypnutí: 
- Volič energie (A) dejte do pozice („O“).
- Termostat  dejte proti směru hodinových ručiček do polohy „O“. 

DC operation
12V DC napětí přístroje jsou dodávány s holými konci drátů. 
Konce drátu musí být připojen na svorkovnici, která je připojena k akumulátoru 
vozidla přes pojistku 15A.. Bezpečnostní pojistka musí být instalována v dodávce 
elektřiny mezi baterií a lednicí v potrubí.

Průřez kabelu: Délka kabelu:
2.5 mm2 do 2,5 m
4.0 mm2 do 4,0 m
6.0 mm2 do 6,0 m 

Je třeba vzít v úvahu polaritu při připojování zařízení
Zkontrolujte, zda údaje o napětí baterie a napětí odpovídají typu štítku na vnitřní 
straně přístroje.
Pokud nejsou baterie používány nezávisle na vozidle, nemusí být lednička 
funkční pokud není vozidlo v pohybu. 

Doporučení: Před cestou můžete předchladit jednotku pomocí operace AC.

Volič energie (A) dejte do polohy (DC)
Při použití bateriový provoz, chlazení funkční vlastnosti není regulována 
termostatem, tedy knoflík (C) je neúčinný.

Pokud je (C) neučínný nebo pokud je teplota příliš nízká :
Vypněte jednotku



Volič energie (A) dejte do polohy „O“

Provoz plynem
Jednotka nesmí být připojena ve městě nebo v místě plynovodu. Je vhodný pouze 
pro použití s propanbutanem či butanem. 
Chladnička je vybavena pro konkrétní plyn- tlak, což odpovídá standardnímu 
tlaku v zemi, v níž je prodávána.
Hodnotící deska uvádí tlak, který je správný.
Je důležité, aby bez použití plynového regulátoru s redukcí byl tlak uveden na 
hodnotící desce. 



9. Připojení dodávky plynu

(následující instrukce se vztahují na chladničky vyráběné pro Velkou 
Británii. Pro jiné země žádejte po Vašem dodavateli)
Vždy připojujte v následujícím pořadí:
Plynová láhev-tlakový regulátor-spotřebič.
Na připojení spotřebiče s tlakovým regulátorem musí být použita 
schválená tlaková flexibilní hadice. Ta nesmí být delší než 1.5 m - a 
měla by mít vnitřní průměr 8 mm. Plynová hadice nesmí být 
skroucená!
Tlakový regulátor musí být kompatibilní pro Butan (28mbar) nebo 
pro Propan (37mbar).
K připojení tlakového regulátoru na plynovou láhev, musí být ventil 
na plynové láhvi uzavřen. Po připojení tlakového ventilu na plynovou 
láhev obou konců hadice zašroubováním a zajištěním se dvěma 
hadicovými sponami.
Když sedí připojení na plynovém přívodu spotřebiče, přidržte protější
konec aby se zabránilo napětí a možnému poškození.
Plynová láhev musí být použita pouze ve vzpřímené poloze a zvláštní 
pozornost musí být věnována po celou dobu na spořič, který je 
připojen na plynovou láhev - zajistit ,že neuniká plyn z gumových 
hadic a není napjatá nebo zlomená a že není v kontaktu s vysokou 
teplotou.
Musí být pravidelně měněna pokud je stanoveno ve Vaší zemi.
Připojení hadic a plynové láhve by se mělo nacházet v místech ,kde se 
o ně nebude zakopávat nebo jinak neúmyslně poškozovat.
Před pokusem rozsvícení hořáku , vždy po připojení, pusťte plyn na 
plynové láhvi a zkontrolujte plynové připojení z důvodů úniku plynu 
použijte mýdlovou vodu přes hadice a sledujte ,kde vznikají bubliny 
,které by ukazovali únik plynu.
Po testu vysušte místa od čistícího prostředku.
Pro Vaši bezpečnost
Nekontrolujte únik plynu s otevřeným ohněm!
Nekuřte během kontroly úniku plynu!

10. Plynové zařízení

Skládá se z plynového/elektrického termostatu (C) s vestavěným 
pojistným pilotem, hořákem a zapalovací zástrčkou a piezo-plynovým
zapalovačem (D) a indikátorem plamene (galvanometr) (B).
Pokud z nějakého důvodu plynový hořák zhansne, zapalovací 
jednotka pracuje automaticky a vypne přívod plynu.



11. Zapálení plynového hořáku
1. Přepínač energie (A) by měl být v pozici plynu
2. Otevřená plynová láhev nebo tlakový regulační ventil.
3. Otočte termostatem (C) na maximální pozici, stlačte a podržte.
4. Po přibližně 10 sekundách stlačení (D) několikrát. (Mohlo by to 
trvat i více než 10 sekund pokud zařízení bylo nepoužívané delší 
dobu a nebo při vyměňování plynových bomb (kvůli vzduchu 
v hadicích)
5. Po vznícení stále nechte stlačený knoflík (C) po dobu 20-30 sekund 
před tím než jej uvolíte.
Plamen je jištěn plamenovým indikátorem (B) jehla galvanometru 
přechází do zelené části.
6. Nedojde-li ke vznícení, opakujte zapalovací proces po jedné 
minutě.
7. Po dostatečném vychladnutí (přibližně 5ti hodin) může být 
termostat nastaven na nižší teplotu. (střední pozice) Termostat bude 
automaticky regulovat nastavení teploty.

12. Vypínání plynu
- Uzavřením plynu nebo tlakového regulátorového ventilu.
- Vypínač energie (A) by měl být v poloze ‘ 0 ‘ 

13. Skladování jídla a pití
- Jídlo a pití by měli vždy být zabaleny. Tím je zabráněno změně chuti 
a vůně.
- Jídlo a pití by měli být umístěni v ledničce, tak aby mohl vzduch 
volně proudit.
- Nevkládejte horké jídlo nebo nápoje do ledničky
- Za žádných okolností nesmí být hořlavé kapaliny nebo plyn 
uloženy do lednice. Hrozí exploze!

14. Rozmrazování a opatření po dobu delšího nepoužívání
Při vzniku příliš mnoho ledu, brání chlazení jednotky a tím snižuje 
účinnost. Proto je doporučeno odmrazit ledničku jakmile tvoří vrstva 
ledu tloušťku o 5mm.
To se provádí vyndáním jakéhokoliv jídla a pití.
Nikdy nepoužívejte vyhřívané spotřebiče, ohřívače, etc. na rychlé 
rozmrazení! Pokud je to nezbytné, můžete použít hadřík namočený 
do teplé vody a vložit na jednotku aby se rychleji rozmrazila.
Po rozmrazení vyčistěte čistým hadříkem ledničku tak jak je to 
popsáno v kapitole 4. Jednotka by neměla být v provozu po delší dobu



vypnutím a vyndáním náplně. Po rozmrazení by měl by měla být 
lednička čistá a pečlivě vysušená. Aby se zabránilo nepříjemným 
pachům, které se formují.V lednici by mělo víko zůstat mírně 
pootevřené směrem doleva.

15. Zavření dveří
Během jízdy musí být zavřené dveře (E) tak aby pevně drželi zavřené 
a byli bezpečné.

16. Zpětné zavření dveří
Směr otevírání dveří může být z jedné strany na druhou provedením 
následujících kroků.
1.Odpojení
2.Vyjměte zámek dveří
3.Odeberte závěsný šroub z horního závěsu dveří šroubováním za 
použití šroubováku.
4.odpojte dveře
5.Položte ledničku opatrně na její záda.
6.Vyjměte  závěsný šroub spodního dveřního závěsu šroubováním, 
použijte klíč nr.11
7.Odšroubujte závěsný šroub ze spodního dveřního závěsu dejte na 
protější stranu závěsu.
8.Pozice dveří na protější straně závěsu.
9.Pozice spotřebiče na jeho nohou a odšroubujte horního závěsného 
šroubu do protější strany horního závěsu dveří.
10.Montáž dveřního zámku na protější straně horního dveřního 
závěsu.

17.Opatření po dlouhou dobu nepoužívání
Pokud lednička nefunguje správně po zapnutí, dejte jednotku vzhůru 
nohama bez jakéhokoliv připojení. Po pár minutách vraťte 
ledničku do správné polohy a znovu zapněte.
Pokud nebude jednotka správně fungovat, opakujte párkrát tento 
proces.

19.Údržba
Výměna plynového filtru: Plynový filtr se nachází vzadu ve 
spojovacím díle. Pokud je nezbytné vyměnit filtr, vyjměte filtr 
z potrubí a nahraďte novým kusem. Jakákoliv údržba či oprava 
vztahující se k chlazení nebo plynovému systému hořáku, smí být 
prováděny pouze autorizovaným servisem.



19.Po prodejní servis
Záruční opatření jsou v souladu s EC směrnice 44/19999/CE a 
normálních podmínek platných v dané zemi.
Pro záruku nebo jiný servis, jako náhradních dílu prosím kontaktujte 
náš DOMETIC servisní sít.
Záruka se nevztahuje na žádné škody v důsledku nesprávného 
použití.
Záruka se nevztahuje na jakékoliv změny na spotřebiči nebo použití 
než originální DOMETIC dílů.
Záruka se nevztahuje na případy nesprávné instalace a provozu.
Pokud budete kontaktovat firmu DOMETIC servis, uveďte prosím 
model a číslo produktu a sériové číslo. Tyto informace naleznete 
uvnitř ledničky.
Pokud nastanou problémy s jednotkou, prosím zkontrolujte 
následující informace před tím než budete volat servis:

F. Je jednotka volně a dobře větrána?
G. Je jednotka umístěna na rovném povrchu?
H. Je dobře zapojena v zásuvce?
I. Není jakýmkoliv způsobem zničen kabel?
J. Není tam ztráta napětí?
K. Byla zástrčka správně zastrčena do zásuvky?
L. V případě plynu, byl dostatečně dlouho stlačen regulator?
M. Je vypínač nastaven ve správné poloze?
N. Je plynová láhev nebo ventil otevřen?

O. Je stále plyn v lahvi? Pokud necítíte zatřesením lahve 
žádnou plynovou kapalinu, pak je prázdná.
P. Bylo teplé jídlo dáno do ledničky?
Q. Bylo příliš mnoho jídla a pití dáno do ledničky v jednu 
dobu? Jídlo a pití by měli být uloženy, tak aby okolo mohl volně 
proudit vzduch. Nepoužívejte papír nebo plastikové talíře. Vždy 
udržujte v uzavíratelných nádobách.
Při kontaktu s naším zákaznickým servisem, uveďte typ 
jednotky, číslo produktu, sériové číslo a typ poruchy.
Přijímáme zodpovědnost za perfektní stav jednotky v souladu 
s naší zárukou.

20. Recyklace

Po vybalení spotřebiče by měl být obalový materiál dopraven na 
sběrné místo. Na konci jeho doby použitelnosti spotřebiče, by měl 
být doručen do specializované sběrny, která recykluje použitý 
materiál.



Zbytek je řádně zničen. zařízení nesoucí tento symbol musí být 
uloženy na určeném místním příjmu místo pro likvidaci 
elektrických a elektronických zařízení. Není povoleno, aby tento 
výrobek byl zlikvidován prostřednictvím běžného domácího 
sběrného systému.
Dometic lednice nosí tyto symboly ,které naleznete uvnitř lednice.

 21. Technické informace

Provoz na plyn                                         butan   (propane)
Jmenovití tepelné zatížení:                  151 W  (133W)
Min. Tepelné zatížení:                           143 W  (85)
Připojené zátěže plynu:                        11 g/h  (9,5 g/h)
Připojení tlaku:                                       28-30/37 mbar
Kategorie:                                                 I 3plus
Klimatická třída:                                    ‘N‘
Elektrické připojení:
220V-240V (síťové)                              110W
12V (autobaterie)                                  110W
Kapacita:                                                   61 Ltr.
Chlazení:                                                   357g. H2O plus 168g NH3
cyklus chladiva byla kontrola těsnosti.

22.     Informace o ochraně životního prostředí

Spotřebič neobsahuje žádné  CFCs/HCFCs.
Ammonia (přírodní vodík a sloučenina dusíku) se používá jako chladicího 
prostředku ve chladící jednotce. Cyklopentan se aktivuje jako hnací 
prostředek pro pěnové izolace PU.
chroman sodný se používá pro ochranu proti korozi (méně než 2% hmotnosti
chladiva)

Tento přístroj je v souladu s následujícími směrnic EHS:

LVD-směrnice   2006/95/EC
EMC-směrnice  2004/108/EC
Plyn-směrnice       90/396/EEC
CE-směrnice           93/68/EEC
RoHS-směrnice     2002/95/EC
WEEE-směrnice    2002/96/EC


