
Klimatizační jednotka 

Dometic HB 2500

Uživatelský manuál, návod k použití

Výrobek splňuje zákonné záruční podmínky a prováděcí směrnice podle 1999/44/CE
Záruka zaniká v případě poškození vnějšími vlivy, nesprávnou instalací. Je na uživateli, zda pro 
montáž zvolí autorizované pracoviště Dometic, nebo jiný servis.

Štítek a označení

1.1 Účel manuálu
Tento manuál je zásadní součástí přístrojového vybavení. Dodržení instrukcí v manuálu je 
předpoklad správné funkce klimatizace.
První část manuálu je pro uživatele, druhá část manuálu pro odborné servisy. Druhá část manuálu 
není přeložena, protože se nepředpokládá individuální montáž.



1.3 Popis přístroje
Tento přístroj je určený k instalaci dp vozidel určený a slouží k ochlazení vnitřního prostoru 
vozidla. V teplém ročním období ochlazuje a odčerpává vlhkost, v zimě dodává teplý vzduch bez 
nahrazení topení ve vozidle, tedy jako doplněk. V obou případech se musí teplota vzduchu nastavit.

Studený vzduch popis postupu práce
Zařízení se skládá z kompresoru A , kondenzátoru B, výměníku D, čtyřcestný ventil F a pod tlakem 
chladící medium.
Chladící medium zahřívá nebo ochladí při změně skupeství z kapalného na plynné. Vnitřní vzduch 
proudí díky ventilátoru C do výměníku.
Vzduch se ochlazuje a absorbuje vlhkost a znovu se vrací do prostoru vozidla. Tento postup 
dosáhne požadované teploty.

Teplý vzduch popis postupu práce
Chladící oběh se vrací přes 4cestný ventil do vnitřního registru výměníku ke kondenzátoru a ohřívá 
procházející vzduch.
Zařízení je dodatečně vybaveno topnou spirálou E zesilující účinnost topení při nízkých teplotách.



1.4 Tipy pro spotřebitele
Můžete zlepšit výkonnost zařízení pokud se budete držet pokynů.

• Zlepšujte izolaci vašeho vozidla že 
uzavřete okna a vybavíte je reflexní folií.

• Otevírejte okna a dveře jen když je to 
nezbytné

• Nastavte určenou teplotu a otáčky 
ventilátoru, nasměrujte trysky správným 
směrem.

• Vyvarujte se poruch a poškození 
následujícími opatřeními:

• Neucpávejte přívod nebo vývod 
vzduchu.

• Nedávejte ruce nebo předměty do 
přístroje.

• Nestříkejte vodu do přístroje
• Nepřibližujte hořlavé předměty k 

přístroji
• Čistěte pravidelně filtr

1.5 Popis ovládacího elementu
Volba obsluhy

Pozapnutí čeká systém vždy pár minut na start kompresoru.
Stiskěnte tlačíko MODE k volbě požadovaného módu (Automatika, chlazení, odvlčení, větrání a 
ohřev) Počkejte dvě sekundy až systém vybraný mód potrvdí signálem. Nastavte ovladač ke 
komunikaci s jednotkou.



V tomto módu probíhá funkce kompletně automaticky. Při automatickém provozu se nastaví 
optimální otáčky na základě rozdílů stávající a požadované teploty.







*Po stisknutí tlačítka bliká symbol na displeji a ukazuje, že vypínací čas dube naprogramaván. S 
druhým stisknutím tlačítka jsou data uložena Svítí ikona ukazuje aktivitu funkce nastavení vypnutí. 
(Na přijímači svítí žlutá LED dioda) Se třetím stisknutím volbu deaktivujeme.



*Po prvním stisknutí bliká symbol na displeji a ukazuje ze doba zapnutí bude nastavena. Ikona svítí 
a ukazuje aktivitu nastavení. Třetím stisknutím tlačítka volbu deaktivujeme
**K určenému času se přístroj automaticky zapne

1.6 INSTALACE A VÝMĚNA BATERIE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Sejměte kryt baterie 
Obě dodané baterie AAA správně vložte, nepřepólovat.
Zavřete kryt
Zkontrolujte funkčnost ovladače, stiskněte tlačítko 
zapnutí, pokud se žádná ikona na displeji neobjeví, 
zkontrlojute znovu baterie. 

1.7 POPIS PŘIJÍMAČE
Přijímač se skládá z displeje a 4 LED diod 
různých barev.
Přístroj se automaticky zapne, pokud dostane 
impuls z dálkového ovladače ke změně teploty. 
Po pár sekundách ukáže teplotu a vzápětí se 
displej vypne.
4 LED diody ukazují stav módu přístroje
červená dioda ukazuje stav funkčnosti
modrá dioda ukazuje funkci noční klimatizace
zelená dioda ukazuje funkci kompresoru
žlutá dioda svítí, pokud je nasaveno časování a 
bliká, když je dočasně vypnutý ventilátor

1.9 Údržba a čištění

Čištění pravidelně čistíme vlhkým hadříkem k odstranění prachu V případě potřeby použijeme 
jemný saponát. Nikdy benzín nebo jiná rozpouštědla.



Kontrola Pravidelně kontrolujte výdech kondenzované vody, jestli nejsou ucpané, rovněž kontrlujte 
otvory v podlaze, jestli nejsou ucpané.

Čištění filtru.

Pravidelně perte filtr v roztoku saponátu číslo 1 a před zpětným vložením znovu dobře vysušte
Filtr s aktivním uhlím minimálně jednou ročně vyměňujte.

Návod je vytvořen pro komerční účel firmou Karavanshop s.r.o.
Pro webové stránky www.karavan.cz
Jakékoliv využití ke komerčním účelům je zakázáno.

http://www.karavan.cz/
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