
1. Chladící box a ovládací prvky 

 
 
 
2. Umístění 
 
Chladící box pracuje ekonomicky, pokud je vystaven co nejmenšímu tepelnému vlivu. 
Proto chraňte box před přímím slunečním zářením a jinými tepelnými zdroji. Časté 
otevírání dveří též zvyšuje spotřebu energie. Velice se snižuje účinnost chlazení, pokud 
na zadní části boxu nemůže ohřátý vzduch volně proudit z prostoru chladících žeber. 
 
Chladící box před uvedením do provozu vyrovnejte do vodorovné polohy. Můžete k tomu 
použít tvrdé podložky. Základním předpokladem dokonalého fungování chladničky je 
vodorovná poloha 
 
3.Připojení na síť a provoz 
 
a) Připojení k 220 V síti 
   se provede pomocí vlastní síťové napájecí šňůry. 
 
UPOZORNĚNÍ! 
 

- síťovou zástrčku připojujte pouze do normalizované síťové zásuvky a ochranným 
zemněním. 

- Prodloužení můžete použít pouze normalizovaný prodlužovací kabel zakoupený 
v obchodě. Jiným způsobem neprodlužujte napájecí kabel. Chladící box je určen 
pouze pro nominální napětí 220 V. 

 
Po připojení k síti 220 V zapněte chladničku otočením regulačního knoflíku s pozice „0“. U 
absorpčních chladících boxů začne chlazení až za 30 – 60 minut, v chlazeném prostoru se 
dosáhne požadované teploty přibližně za 4-6 hodin. Doporučujeme při prvním zapnutím 
nastavit regulátor teploty na maximální hodnotu.Chladící box se nejrychleji ochladí 
,jestliže je prázdný. Po dosažení požadované teploty můžete box naplnit. 
 
 
Ke každodennímu použití většinou stačí nastavení na střední hodnotu (stupeň 3 – 4). Je-
li venkovní teplota vyšší, nebo chcete.li uložit větší množství potravin, nastavte vyšší 
stupeň chlazení. Poté vložte potraviny do chlazeného prostoru boxu. Vestavěný regulátor 
bude automaticky udržovat požadovanou teplotu. Chlazení můžete vypnout otočením 
regulátoru do polohy“0“. 
 
b) Napájení 12V 
 
Chladící box je vybaven 12 Voltovou napájecí šňůrou. Průřez vodiče závisí na vzdálenosti 
svorek topného tělesa a akumulátoru.  
 
Do 5 m se používá vodič o průřezu 2,5 mm2 (jedna žíla) 



Do 8 m se používá vodič o průřezu 4,0 mm2 (jedna žíla) 
 
Polarita je libovolná! 12 Voltový obvod má být chráněn 10 ampérovou pojistkou. Chladící 
box se zapíná připojením napájecích vodičů k akumulátoru. Napájení 12 V slouží pro 
udržení teploty během cesty a není regulován termostatem . Ve vozidle se stojícím 
motorem by došlo během krátké doby k vybití akumulátoru, protože dobíjení 
akumulátoru není zajištěno. Nepoužívejte proto napájení 12 V při  stojícím motoru. 
Vypínání chladicího boxu se provede odpojení vodičů od akumulátoru. 
 
Upozornění! 
Elektrické části chraňte před deštěm a vodou! 
 
Chladící box resp. Auto s boxem chraňte před přímým slunečním žárem, tím ušetříte 
energii resp. Dosáhnete nižší teploty v chlazeném prostoru. 
 
Chladicí box používejte vždy ve vodorovné poloze. 
 
Při manipulaci s 12 Voltovým napájením dodržujte obecně platné předpisy a pokyny dané 
výrobcem automobilu. 
 
 
c) Provoz na plyn 
 
K propan-butanové tlakové lahvi se box připojuje pomocí normalizovaného regulátoru 
tlaku (30mbar nebo 50 mbar) a normalizované gumové hadice určené pro tento účel. 
 
Přesvědčete se o tom, že jsou odpojeny napájecí kabely 220 V i 12V. 
 
Připojení na PB tlakovou láhev proveďte podle předpisů výrobce lahve, regulátoru a 
plynového kohoutu na lahvi. Gumovou hadici na plyn navlečte na přípojku plynu v levém 
zadním horním rohu boxu. 
 
Potom můžete zapnout chlazení na plyn dle následujícího: 

1. Po připojení otevřete kohout na plynové tlakové lahvi. 
2. Regulační knoflík plynového ventilu na boxu nastavte do polohy (max.) 
3. Zamáčkněte regulační knoflík plynového ventilu. 
4. Držte regulační knoflík v zamáčknuté poloze a přitom několikrát za sebou 

zmáčkněte zapalovací tlačítko, dokud se plamen hořáku dokonale nerozhoří. 
 
 
Upozornění! 
 
Při prvním zapnutí musí napřed vzduch vyháněný plynem opustit hadici přes hořák. 
Zapálení může být úspěšné pouze v tom případě,když k hořáku proudí čistý plyn. Proto 
při uvedení do provozu nebo po výměně tlakové lahve zmáčkněte tlačítko a nechte je 
delší dobu než obyčejně – asi 30 vteřin – ve zmáčknuté poloze (za tuto dobu plyn vytlačí 
vzduch nacházející se v gumové hadici) a pak bez uvolnění tlačítka proveďte zapálení. 
 
Upozornění! 
 
K plynovému hořáku proudí plyn přes tzv. ventil s pojistkou plamene, otevírání a zavírání 
ventilu probíhá automaticky pomocí elektrické energie vznikající termočlánku od tepla 
plamene. Proto je nutné přidržet zamáčknutý regulační knoflík ještě asi 15-20 sec. Po 
zapálení horáku. 
 
Termopojistka zajišťuje v případě nežádoucího zhasnutí plamene (větrem či průvanem) 
automatické uzavření přívodu plynu. Zařízení se znovu zapíná dle výše uvedeného. 
 
Ukončení provozu  na plyn 
 
Při vypínání uzavírejte jako první vždy kohout propan-butanové lahve, poté otočte knoflík 
plynového ventilu do polohy „0“. Jakmile plamen zhasne,chladnička přestane chladit. 
Jestliže plamen znovu zapálíte, začne chladit asi tak za 1 hodinu. 
 
Přechod z plynu na 12 V nebo 220 V se provádí vždy až po uzavření ventilu na plynové 
lahvi. 



 
Upozornění ! 
 
Nezapomeňte na to, že plynový hořák pracuje při vysoké teplotě, proto nesmí přijít do 
styku s hořlavým materiálem (papír, umělá hmota, suchá tráva nebo listí apod.). 
Obzvlášť dávejte pozor na elektrické napájecí kabely. Při převozu se nesmí chladicí box 
provozovat na plyn. Rovněž se nesmí používat v uzavřeném prostoru splodiny spáleného 
plynu), v otevřeném prostranství používejte provoz na plyn pouze tam, kde nefouká silný 
vítr nebo není průvan (aby nezhasl plamen). 
 
4) Skladování potravin 
 
Ukládejte potraviny tak, aby vzduch mohl v uzavřeném chlazením prostoru nerušeně 
cirkulovat. Neukládejte teplé potraviny, nejdřív je ochlaďte na pokojovou teplotu. Je 
nutné potraviny zabalit do folie, mikrotenových sáčků, atd. aby pára vycházející 
z potravin nevytvářela zbytečně námrazu a aby si potraviny navzájem nepředávaly 
pachy. 
 
Chlazení v chladničce prodlouží dobu skladovatelnosti potravin. Přesnou dobu však není 
možno předem přesně určit, jelikož závisí na složení a na způsobu zacházení 
s potravinami. 
 
5) Výroba ledu 
 
Naplňte misku na led 3-4 mm pod okraj vodou a umístěte ji na držák misky.Nastavením 
regulátoru na maximum se čas potřebný pro výrobu ledu zkrátí. Můžete navlhčit spodek 
dna misky nebo nastavit regulátor na maximální chlazení – tím zkrátíte čas potřebný  
k přípravě ledu. Kostky ledu uvolníte pod tekoucí vodou nebo jemným poklepem či 
kroucením misky. 
 
6) Čištění, rozmrazování 
 
Před uvedením do provozu doporučujeme umýt vnitřek vlažným, mírně zásaditým 
roztokem saponátu, poté čistou vodou a vytřít prostor do sucha. Těsnění na dvířkách 
omývejte čistou vodou a chraňte před oleji a tuky. 
 
Vnitřek boxu omyjte jednou za 3-4 týdny obdobným způsobem. Nepoužívejte abrasivní 
čistící prostředky ( písky apod.) anebo mýdlo. Usazená námraza na výparníku výrazně 
zhoršuje chladicí výkon,proto je nutné vrstvu ledu tlustší než 4-5 mm odstranit 
rozmrazením. 
 
Rozmrazování se provádí: 

1. Vyprázdněte chladící box.potraviny zabalte do novinového papíru(dobře izoluje) 
2. Odpojte zástrčku ze sítě 220V 
3. Po odmražení ledu vytřete box do sucha 

 
 
7) Ukončení provozu 
 

- Odpojte elektrické a plynové napájení 
- Úplně vyprázdněte box a řádně jej vyčistěte 
- Víko nechte na škvíru pootevřené, aby se vnitřek vyvětral 

 
 
8) Důležité rady 
 
-Dbejte na to, aby nikdy nebyly součastně zapnuty dva způsoby napájení. Došlo by 
k přehřátí zařízení a chladnička by se zničila. 
 
Opravdu vždy svěřte kvalifikovanému opraváři! 
 
Konstatujete-li nějakou poruchu, prověřte napřed následující okolnosti, než zavoláte do 
servisu. Mohlo by se stát, že byste zaplatili výjezd odborníka zbytečně. 

1. Zkontrolujte není-li regulátor teploty náhodou v poloze !0! 
2. Nemusí být v zásuvce síťové napětí (220V) 
3. Mohlo se stát,že se uvolnil kontakt v zástrčce nebo v zásuvce. 



 
Teprve poté zavolejte do servisu. 
 
Upozorňujeme naše  zákazníky, že přepnutím regulátoru teploty do polohy !vypnuto! 
zůstává chladící box pod napětím, proto je přísně ZAKÁZÁNO dotýkat se elektrických 
částí či rozebírat chladničku před odpojením ze sítě vytažením zástrčky. 
 
Praktická rada: Zavoláte-li odborníka na opravu do domu, je dobré nechat chladicí box 
v provozu pokud nehrozí nějaké nebezpečí, s výjimkou případu, kdy chladnička vůbec 
nechladí anebo zjistíte-li unikání chladícího média (čpavku). Opravář může poruchu snáze 
najít na zařízení, které je v provozu alespoň 24 hodin. Den před příchodem opraváře 
vyprázdněte chladicí box a neotvírejte víko. 
 
Absorpční chladničky jsou zcela nehlučné, neboť neobsahují žádné pohyblivé části. 
 
Doufáme, že chladící box. Který jste si zakoupili, bude užitečným pomocníkem ve Vaší 
domácnosti a že s ním budete dlouho spokojeni. 
 
Prosím naše Vážené zákazníky, aby v případě, že nelze závadu odstranit na místě, 
předávali zařízení k opravě v čistém stavu. 
 
V chladícím boxu můžete skladovat všechny běžné,z výrobny zabalené potraviny, které 
nevyžadují zmražení či teplotu nižší než 5 oC . 
 
9) Bezpečnostní předpisy: 
 
Uživatelé propan-butanových plynových spotřebičů jsou povinni dodržovat obecně platné 
předpisy, doporučení a návody vztahující se na plynové lahve a na plynové spotřebiče. Za 
následky vzniklé nedodržením těchto pravidel nesou veškerou hmotnou i trestní 
zodpovědnost. 
 
Několik základních pravidel: 
 
V propan-butanové lahvi je zvlášť hořlavý a výbušný plyn v kapalném stavu pod tlakem, 
který vyžaduje zvláštní pozornost. Proto je přísně zakázáno: 

- požívat propan-butanové lahve bez dokonale těsnícího regulátoru 
- užívat a skladovat je v prostorách s vyšší teplotou než 40o C 
- používat je hlavou dolu nebo nakloněné 
- používat je v případě úniku plynu 
- používat je jiným než předepsaným způsobem 
- provádět na nich jakékoli opravy či údržbu (neplatí pro oprávněné osoby) 
- používat v blízkosti zdroje tepla, od kterého by mohl unikající plyn vzplanout  

(čas od času je třeba provést kontrolu těsnosti pomocí mýdlového roztoku,zkoušet 
těsnost plamenem je přísně zakázáno). 

 
Další pokyny: 
-Při ukončení provozu vždy nejprve uzavřete ventil na tlakové lahvi. Při provozu vždy 
zajistěte odvětrávání okolí zařízení. 
Výměnu lahví, jejich plnění provádějte vždy jen na autorizovaných stanicích. 
 
 


