
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vážený zákazníku,  
dříve než  absorpční chladničku uvedete do provozu, prostudujte podrobně tento návod k použití!  

1. Je zakázáno používat tuto chladničku ve všech typech silničních vozidel a rovněž v plavidlech. Použití pohonu lednice 
kapalným plynem je dovoleno pouze v dobře odvětraných místnostech minimálně 20m3 a při otevřeném okně, nebo 
dveřích. Pozor na hromadění plynu například ve sklepních prostorách, protože kapalný propan-butan je těžší než 
vzduch, takže nemá možnost se dostat ven. Používání kapalného plynu ve sklepních prostorách může vést k explozi. 
Taktéž je třeba počítat s dostatečným odvětráním ve stanech, nebo uzavřených terasách. Použití lednice na elektřinu 
je bez omezení. Chraňte před nepřízní počasí. 

2. Láhev s kapalným plynem nesmí být umístěna pod úrovní podlahy, musí být chráněna před přímým slunečním 
zářením. Nesmí se použít při teplotách nad50°C. 

3. Postavte lednici vodorovně na pevnou podlahu nebo podložku. Minimální zadní odstup od zdi je 10 cm a po stranách 
5cm na každé. Lednice nesmí být u zdroje tepla a slunečního záření. Nezakrývat – lednice bude chladit tak, jaké jí 
vytvoříte podmínky. Čím lepší cirkulace vzduchu, tím lepší chlazení a úspora plynu. 

4. Lednic čistěte teplou vodou, případně slabým roztokem saponátu. Nepoužívejte abrazívní prostředky. Po umytí lednici 
vysušte. Těsnění dveří se myje jen čistou vodou a čas od času maže talkovým pudrem. 

5. Nikdy nekombinujte zdroje energie, například plyn + 230V. vždy používejte jen jeden zdroj. Před připojením 
zkontrolujte, zda napětí zdroje odpovídá typovému štítku. Pro připojení používejte předepsaný konektor/zástrčku.  

1. Zapnutí – 3polohový přepínač zapněte do polohy „230V“ 
2. Knoflík termostatu nastavte doprava na maximum na pozici 6. Chlazení se projeví asi za 1 hodinu 
3. Nastavte požadovaný chladící výkon knoflíkem termostatu od 1 stupně do 6. „0“ je vypnuto 
4. Po šesti hodinách zkontrolujte požadovanou teplotu, eventuelně přestavte knoflík termostatu. 
5. Vypnutí – 3polohový přepínač přepněte do polohy „0“ 
6. Termostat otočte do polohy „0“ 
7. Vytáhněte konektor připojení ze zásuvky 

6. Použití na 12V DC. Opět platí, nikdy nepoužívejte kombinovaný zdroj energie, pouze jeden. Pamatujte na předepsaný 
průměr drátu, tj. pro vedení 2,5mm2 maximálně 5 metrů, 4,0 mm2 maximálně 4 metry a 6,0mm2 maximálně do 6 metrů 
při 12V lednice spotřebuje 15A, takže použití na baterii není praktické. Polarita připojení 12V DC není důležitá. 
Zkontrolujte napětí, zda odpovídá typovému štítku. Použití na 12V DC není termostaticky regulováno. Zapnutí - 
připojte konektor 12V DC ke zdroji. Nastavte přepínač do polohy „12V“. Vypnutí – přepněte přepínač do polohy „0“, 
vytáhněte konektor ze zásuvky. 

7. Připojení lednice na propan butanovou láhev – lednici je možno připojit na láhev 5, 10 nebo 2 kg. Pro použití láhve je 
třeba koupit odtlačný ventil. Systémový tlak plynu 50 mbar reguluje regulátor, žádejte při koupi spotřebiče. Regulátor a 
lednici spojujeme hadicí s oběma matkami s levými závity, rovněž můžete žádat při koupi lednice. Maximální povolená 
délka hadice je 1,5 m. Při montáži hadice používáme klíče 13 a 17 mm. Před spuštěním lednice kontrolujeme tlak 
kontrolním sprejem, který můžete žádat při koupi lednice. 

8. Pevné připojení vestavěným ventilem není v ČR možné. 
9. Připojení na zpětný kulový ventil přes odtlačný ventil Meva. Uzavřete ventil. Ve volném prostoru našroubujte odtlačný 

ventil na láhev 2kg. Přišroubujte regulátor 50 mbar, dotáhněte rukou bez nářadí. Použijte adaptér regulátoru pro české 
lahve. Překontrolujte těsnost kontrolním sprejem. Odtlačný ventil má pravý závit, ostatní předepsaná spojení pro 
hadice jsou s levými, tedy opačnými závity. Pro připojení lednice k hadici používejte jen předepsané převlečné matice. 
Jsou zakázány kontroly těsnosti otevřeným plamenem, hrozí exploze.  Při demontáži hadic zkontrolujte 
důkladně, zda je láhev uzavřena ventilem. Nesmíte používat porézní, nebo poškozené hadice. Hadice má maximální 
životnost 5 let, poté se musí vyměnit. 

10. Ovládání plynové armatury se skládá z piezo zapalovače „E“, nastavovacího knoflíku „B“ a plynového termostatu „F“. 
Nastavovací knoflík má dvě polohy. Velký plamen MAX, je průchod plynu otevřen až k malému plnému puntíku, kdy je 
průchod plynu úplně uzavřen. Termoelektrická pojistka umožní průchod plynu, pokud hoří plamen. Zhasnutí plamene 
uzavře po několika sekundách přívod plynu k hořáku. 

11. Zapálení plamene – 3polohový přepínač dejte do polohy „0“. Otevřete přívod plynu. Nastavte plynový termostat do 
polohy „6. Otočte knoflík „B“ do polohy 6 a stiskněte. Zapalujete piezo zapalovačem v rychlých frekvencích maximálně 
10 sekund. Pokud plamen nezačne hořet, počkejte asi 1 minutu a pokus opakujte. Začne li plamen hořet, podržte 
knoflík 20-30 sekund, než se ohřeje termoelektrická pojistka. Pokud plamen nechytne ihned, nemusí to být závada 
lednice, je možné, že je ve vedení vzduch. 

12. Odpojení lednice od plynu – nastavte knoflík „B“ do polohy černého puntíku a uzavřete ventil na plynové láhvi. 
13. Potraviny a nápoje uchovávejte v chladničce uzavřené. Výkon chlazení je závislý na cirkulaci vzduchu. Nevkládejte 

horké potraviny. Nevkládejte hořlavé předměty nebo plyn. 
14. Při silném namrznutí v chladícím prostoru, což je vrstva více než 5 cm je třeba led rozpustit. Odstavíme lednici od 

zdroje energie. Nepoužíváme pro odstranění žádné zdroje tepla, ani tvrdé předměty. Můžeme si pomoci nahřátým 
hadrem. Po odmražení lednici vyčistíme a vytřeme do sucha hadrem. 

15. Chcete li lednici po delším čase uvést do provozu, vypněte všechny zdroje energie a postavte ji obráceně. Pak ji 
postavte na nohy, po pár minutách ji lze normálně používat. 

16. Výměna filtru – vzadu na přívodní trubce najdete celulózový filtr. Při výměně je možné filtr vytáhnout a nahradit jej novým. Ostatní 
servisní práce svěřte odborné dílně. 

17. Výrobce garantuje shodu výrobku s Eeu 44/1999/CE. Pro opravy nebo dodávku náhradních dílů se obraťte na servisní síť Dometic. 
Záruka se uplatní, pouze, je li výrobek používán v souladu s tímto návodem. Výrobek není určen pro zástavbu do obytných vozů a 
případné defekty zástavbou ruší záruku. Žádáte li díly, ohlašte sériové a typové číslo produktu z typového štítku. 

1. Než navštívíte servisní středisko, přesvědčete se, zda není závada možná odstranit.  
2. Má lednice správné místo a je zajištěno dostatečné odvětrání agregátu? 



3. Stojí lednice rovně na podlaze? 
4. Prochází přívodním kabelem proud? 
5. Je kontaktní spojen průchozí? 
6. Je správně zástrčka v zásuvce? 
7. Je zapnut termostat pro elektrické připojení? 
8. Při použití plynu je knoflík dostatečně dlouho po zapálení stisknutý? 
9. Je knoflík otočený na MAX? 
10. Je otevřen přívod plynu na PB láhvi? 
11. Obsahuje láhev kapalný plyn? 
12. Nejsou zapnuty dva zdroje energie? 
13. Nevložili jste teplé potraviny? 
14. Není do lednice naloženo velké množství potravin, které dočasně sníží výkon chlazení? 

18. Recyklace – Obaly od lednice a opotřebené lednice odkládejte na místech k tomu určených. Neodhazujte do komunálního odpadu 
19. Technická data 

• Jmenovitý tepelný výkon Butan 207 W, propan 185W 
• Minimální tepelný výkon butan 145W, propan 121W 
• Spotřeba Butan 14,9g/h, propan 13,2g/h 
• Systémový tlak 50mbar – pozor jiný, než norma CZ/EU 
• Provedení „N“ 
• Elektro 230V – 130/50W 
• 12V – 120W (10A) 
• Objem 76 ltr. 
• Mrazící box 6 litrů 
• Chladící médium 371 g H2O + 174g NH3 
• Chladící médium je testováno na těsnost. Přístroj je bez FCKW/FKW. Natriumchromat je jako antikorozívní ochrana, méně 

než 2% hmotnosti média. 
 
Přístroj vyhovuje předpisu 
73/23/EWG ze dne 19.2.1973 
89/336/EWG ze dne 3.5.1989, změněn 92/31/EWG 
90/396/EWG změněn 93/68/EWG 
 
Pro potřeby prodeje v ČR přeložil a upravil Karavanshop s.r.o., 25084 Květnice 110, t. 608 434 303, 607 555 585 


