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Návod k obsluze CZ

Model: A803 KF
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Obr. 1

A. Knoflík termostatu D. Třípolohový spínač
B. Řídicí knoflík       E. Piezo zapalovač
C. Průzor       G. Pojistné tlačítko dveří
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Vážený zákazníku, 
předtím, než uvedete toto chladicí zařízení do provozu, je
třeba si pečlivě pročíst tento Návod k obsluze!

1. Oblast použití
Lednice nesmí být uvedena do plynového provozu v silničních vozidlech či
plavidlech!
Provoz kapalným plynem je povolen pouze v dobře větraných prostorách,
které mají objem alespoň 20m3 (délka x šířka x výška) a mají (otevíratelné)
okno nebo venkovní dvěře - nebo pod širým nebem.
Venkovní použití je možné také: Ve stanu (přístřešku), který je během provozu
zařízení dobře větraný, nebo rovněž v přízemní zahradní terase.

Elektrický provoz je povolen neomezeně. Místo je však v každém případě nutné
chránit před deštěm či stříkající vodou.

2. Uchování plynové lahve
Lahev na kapalný plyn nikdy neuchovávejte na nevětraných místech nebo pod
zemským povrchem. Ochranné pomůcky chraňte před přímým slunečním zářením.
Plynová lahev nesmí překročit teplotu nad 50°C.

3. Postavení
Vodorovné na hladké, pevné podlaze nebo vhodné podložce. V případě potřeby
vyrovnejte místo na postavení pomocí vodováhy nebo nádoby naplněné vodou.
Minimální vzdálenost od zadního ohraničení (stěny) alespoň 10 cm a od bočního
ohraničení alespoň 5 cm. Vyvarujte se míst s prudkým slunečním zářením či
blízko ostatních tepelných zdrojů.
Je nutné zachovat větrací prostor jak na horní a spodní straně tak na zadní stěně
lednice za účelem správné cirkulace vzduchu na chladicím agregátu.

Výsledkem je správný a energeticky úsporný chladicí výkon.

4. Čištění
Před prvním uvedením do provozu, poté po odtávání nebo delším přerušením
provozu vyčistěte vnitřní schránku a dveře vlažnou vodou a popř. za použití
mycího prostředku. V žádném případě nepoužívejte dráždivé či žíravé prostředky!
Očištěné plochy utřete do sucha měkkým hadrem. Těsnění dveří čistěte pouze
čistou vodou a čas od času potřete magneziem.
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5. Provoz se síťovým proudem (AC)
Nepoužívejte žádný přídavný zdroj energie - akumulátor/plyn.

Zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá údaji o provozním napětí na výrobním
štítku (na levé straně vnitřní schránky).
Pokud napětí souhlasí, zasuňte vidlici s ochranným kontaktem (uzemněnou vidlici)
do zásuvky, která byla předtím nainstalována dle předpisů. V zahraničí může být
nutností adaptér, vzhledem k odlišným zásuvkám.
Zapnutí  (obr. 1) 
-    Třípolohový spínač (D) nastavte na 
- Knoflík termostatu (A) otočte doprava do pozice 6/MAX. Ochlazení nastane

 nejdříve zhruba po 1 hodině (námraza na výparníku).
- Teplota chladicí schránky je regulovatelná pomocí knoflíku termostatu. 
      „0" = chlazení odpojeno, od 1-6 se chlazení zvyšuje.
- Po dostatečném ochlazení (po cca 5 hodinách) je možné nastavit termostat ve
     středním rozmezí v pozici mezi 2-5. Nastavená chladicí teplota bude regulována

automaticky pouze termostatem.
Vypnutí (obr. 1) 
- Třípolohový spínač (D) nastavte na
- Knoflík termostatu (A) otočte doooleva do pozice „0” (před uvedením do tého
     pozice je nutné překonat menší dpor knoflíku).

- Vytáhněte síťovou zástrčku.

6. Provoz s bateriovým proudem (DC)
Nepoužívejte žádný přídavný zdroj energie - síťový proud/plyn! Do přívodu proudu
mezi akumulátorem a lednicí musí být zabudována pojistka.

Při 12 V max. 15 ampérů, při 24 V max. 7,5 ampérů.
Sledování polarity není při připojení nutné. Zkontrolujte, zda napětí akumulátoru
odpovídá údaji o provozním napětí na výrobním štítku. Není-li použit akumulátor,
který není závislý na vozidle, uvádějte lednici do provozu pouze během jízdy. 

Max. délka kabelu

Průřez kabelu při 12 V 24 V

2.5 mm2 do 2.5 m 5 m

4.0 mm2 do 4.0 m 8 m

6.0 mm2 do 6.0 m 12 m

230 V.

„0”.
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V opačném případě se akumulátor vybije a motor vozidla při startování nenaskočí. Při ba-
teriovém provozu není teplota chladicí schránky regulovatelná termostatem.
Pojistné tlačítko dvěří (G) musí být během jízdy stlačeno, aby byly dvěře udrženy v
zajištěné a uzavřené pozici.

Doporučení:

Před začátkem jízdy předchlaďte lednici přes síťový proud.
Zapnutí: 
Autokonektor namontovaný na připojovací kabel zasuňte do zásuvky/ zapa-
lovače na cigarety (Autokonektor není součástí dodávky.).
Třípolohový spínač (D) nastavte na 12V.
Vypnutí: 
Třípolohový spínač (D) nastavte na „0”.

Autokonektor vytáhněte ze zásuvky.

7. Provoz na kapalný plyn
Nepoužívejte žádný přídavný zdroj energie - síťový proud/akumulátor. Zařízení
nesmí být připojeno na směsný či zemní plyn. Je určeno výhradně pro provoz na
propan/butan.
Na výrobním štítku (na levé straně vnitřní schránky) je uveden předepsaný tlak
plynu v mbarech (normální tlak v Německu, Rakousku a Švýcarsku: 50 mbar).
Zařízení neprovozujte pod žádným jiným tlakem než je tlak uveden níže
na výrobním štítku. Je nutné použít odpovídající osvědčený regulátor tlaku.

8. Připojení lednice na plynovou lahev
v Německu:

- Plynová lahev - obvykle se používá:
a) Campingová propanová plynová lahev s pevně zabudovanýmn

dávkovacím ventilem, obsah 5 kg nebo 11 kg, barva šedá. Jinak
zbarvené lahve do obsahu 14 kg se připojují dle stejného systému.

b) Plynová lahev s uvnitř umístěným kuličkovým zpětným ventilem do 

obsahu 3 kg.

- K použité plynové lahvi použijte   správně nastavený osvědčený regulátor tlaku
 DIN- DVGW dle DIN 4811 Část 1 vhodný pro provozní tlak 50 mbar 
(viz přípojka plynové lahve).

- Hadicové vedení DIN-DVGW uznané dle DIN 4815 Část 2 odpovídající délky,
 která umožňuje montáž bez zlomů či vzpěrného tlaku, avšak nikoliv delší než

       1,5 m.
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- Klíč velikosti 13, 17 a další s otvorem, který pasuje na regulátoru tlaku.

- Prostředek odhalující netěsnosti (Sprej na vyhledávání netěsností nebo pěnový
prostředek).

9. Připojení plynové lahve s pevně  zabudovaným
dávkovacím ventilem  (Obr. 2)

1. Zkontrolujte, zda je na připojovacím hrdle ventilu lahve nepoškozené těs
nění. Nepoužívejte žádná další těsnění. Ventil lahve musí setrvat uzavřený až
 do doby kompletního zapojení.

2. Ručně namontujte pevně a těsně přesuvnou matici regulátoru tlaku na
připojovací hrdlo ventilu lahve, bez použití nářadí a otočením doleva.

3. Našroubujte přesuvnou matici hadice na výstupní hrdlo regulátoru tlaku
otočením doleva. Pro pevné a těsné utáhnutí přesuvné matice
je zapotřebí použít klíč velikosti 17 mm. Aby se zabránilo přenosu
 nadměrně vysoké síly na připojovací hrdlo lahve regulátoru tlaku, je 
nutné podepřít regulátor tlaku druhým klíčem. Velikost klíče závisí na
vývodu regulátoru tlaku.

4. Spojte druhý konec hadice s připojovacím hrdlem lednice (D) otočením pře
suvné matice doleva. K tomu použijte opět  klíč velikosti 17 mm a k podepření
 připojovacího hrdla (D) použijte klíč velikosti 13 mm.

5. Ventil lahve a veškeré spoje otevírejte a kontrolujte   pomocí těsnicího spreje.
Utěsnění je správné, netvoří-li se na žádných spojích bublinky/puchýřky.

KONTROLA TĚSNOSTI S OTEVŘENÝM OHNĚM JE ZAKÁZÁNA!
NEKUŘTE! HROZÍ NEBEZPEČÍ EXPLOZE ČI POŽÁRU!

10. Připojení plynové lahve s vnitřním kuličkovým
zpětným ventilem  (Obr. 3)

1. Zkontrolujte, zda není těsnění   přípojky lahve a hrdla regulátoru tlaku
poškozeno. Nepoužívejte žádná další těsnění.

2. Uzavřete ventil regulátoru tlaku a ponechejte jej uzavřený do doby kompletního
zapojení.

3. Ručně namontujte pevně a těsně regulátor tlaku na závit lahve , bez použití
nářadí a otočením doprava.

4. Spojte hadici s výstupním hrdlem regulátoru tlaku otočením přesuvné matice
doleva. Pro pevné a těsné utažení přesuvné matice
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je nutné použít klíč velikosti 17 mm. Aby se zabránilo přenosu nadměrně
vysoké síly na připojovací hrdlo lahve regulátoru tlaku, je nutné podepřít
regulátor tlaku druhým klíčem. Velikost klíče závisí na vývodu regulátoru tlaku.

5. Spojte druhý koneeec hadice s připojovacím hrdlem lednice (D) otočením přesuvné matice
doleva. K tomu použijte opět  klíč velikosti 17 mm a k podepření připojovacího
hrdla (D) použijt  klíč velikosti 13 mm.

6. Ventil lahve a vvveškeré spoje   otevírejte a kontrolujte pomocí těsnicího spreje.
Utěsnění je sprá né, netvoří-li se na žádných spojích bublinky/puchýřky.

KONTROLA TĚSNOSTI S OTEVŘENÝM OHNĚM JE ZAKÁZÁNA!
NEKUŘTE! HROZÍ NEBEZPEČÍ EXPLOZE ČI POŽÁRU!
Při výměně plynových lahví či demontáži hadicové šňůry je nejprve bezpodmínečně

nutné, aby ventil plynové lahve či regulátoru tlaku byly uzavřeny.
Porézní či porušené hadicové šňůry je nutné vyměnit za nové. (Obr. 4 znázorňuje
připevnění hadicové spony a hrdlo plynové přípojky s gumovou hadicí, která je k
tomuto účelu schválena. Tento druh připojení NENÍ v Německu povolen, avšak v
jiných zemích, jako např. v zemích BENELUXU, ve Francii, Švýcarsku, Itálii,
Španělsku, Švédsku, Norsku apod. je připojení povoleno. Je ovšem bezpod-
mínečně nutné dbát na místní a státní zákony a relevantní předpisy!) 

11. Plynová armatura (Obr. 1)
Plynová armatura sestává z řídicího knoflíku (B) se zabudovanou pojistkou
zapalování, hořákem se zapalovací svíčkou a piezo zapalovačem (E).

                                                                
velký plamen (MAX) = Maximální přívod plynu (vysoká

okolní teplota ~ 32°C),

: střední plamen (MED) = Střední přívod plynu (středně
vysoká okolní teplota ~ 25°C)

: malý plamen (MIN) = Malý přívod plynu (nízká okolní
teplota ~ 16°C),

: Pozice “vypnuto” =          Přívod plynu do hořáku uzavřen.

- Pojistka zapalování udržuje přívod plynu do hořáku automaticky otevřený, pokud
plamen hoří. Pojistka zapalování automaticky uzavře přívod plynu, pokud
plamen zhasne.

Řídicí knoflík má tři pozice nastavení:
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12. Zapálení plynového hořáku (Obr. 1)
1. Třípolohový spínač (D) nastavte na „0” střední pozice).

2. Otevřete ventil plynové lahve či regulátoru tlaku.
3. Řídicí knoflík (B) otočte doleva do pozice „MAX”, stiskněte jej a držte

stlačený.
4. Po zhruba 10 sekundách zapalte hořák tím, že několikrát stisknete tlačítko

(E). Po delším přerušení provozu nebo po připojení nové plynové lahve
   může zapálení hořáku nastat déle než po 10 sekundách. Příčinou je vzduch

ve vedení. Během procesu zapalování a také když plamen již hoří, podržte
tlačítko (B) stlačené ještě 20-30 sekund. Plamen lze sledovat průzorem (C).

5. Napodaří-li se hořák zapálit, proces zapalování je možné opakovat po
uplynutí 1 minuty.

6. Po dostatečném zchlazení chladicí schránky by měl být při nižší venkovní
teplotě řídicí knoflík nastaven do pozice „MIN" (malý plamen).

13. Vypnutí provozu na plyn
- Uzavřete přívod plynu plynovým ventilem či ventilem regulátoru tlaku.

- Otočte řídicí knoflík (B) do pozice = uzavřená pozice.

14. Uložení potravin k chlazení
- Uchovávejte potraviny a nápoje v lednici neustále uzavřené. Zabráníte tak

porušení jejich chuti a vůně.
- Uskladněte předměty určené k chlazení tak, aby mohl v chladicím prostoru

zařízení cirkulovat vzduch.

- Nevkládejte do lednice žádné teplé pokrmy či nápoje!
- V žádném případě nevkládejte do chladicího zařízení žádné hořlavé

kapaliny či plyny! Hrozí nebezpečí exploze!

15. Odtávání a opatření při delším přerušení
provozu

Příliš silné zledovatění výparníku brání přechodu chlazení do chladicí schránky zařízení
a chladicí účinek se snižuje. Jestliže se tedy vytvořila cca 5 mm silná vrstva ledu,
doporučujeme nechat lednici odtát. Přitom je lednice uvedena mimo provoz a zbavena
předmětů. K případnému zrychlení odtávacího procesu nikdy nepoužívejte topná zařízení,
teplomety aj.! V případě opravdové nutnosti je možné použít hadr ohřátý v teplé vodě. 
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Po odtávání vytřete odtátou vodu čistým hadrem a vyčistěte chladicí schránku, jak je
popsáno v kapitole 4.
Bude-li zařízení na delší dobu odstaveno, musí být vypnuto a je nutné z něj vyjmout
všechny předměty. Po odtávání musí být chladicí prostor pečlivě vyčištěn a vysušen.
Doporučujeme nechat dveře lednice mírně pootevřené, aby se v lednici nevytvořil
nepříjemný zápach.

16. Opatření po delším přerušením provozu
Nevykazuje-li lednice po delším přerušení provozu po jejím zapnutí žádný chladicí
výkon, postavte zařízení vzhůru nohama BEZ PŘIPOJENÉHO PŘÍVODU EN-
ERGIE.
Po několika minutách postavte lednici zpět a opět zapněte. Nedostavujeli se stále
žádný úspěch, opakujte tento postup případně znovu.

17. Údržba zařízení
Výměna plynového filtru: Plynový filtr z celulózy se nachází vzadu v hrdle
přípojky plynové lahve. Při nutné výměně plynového filtru vytáhněte filtr z
otvoru a nahraďte jej filtrem novým. Další údržbářské či opravné práce, obzvlášť
chladicího agregátu a soustavy plynového hořáku, mohou být prováděny pouze
naším zákaznickým servisem.

18. Zákaznický servis
Záruční podmínky se řídí směrnicí EU 44/1999/CE a zákony platnými v příslušné
zemi.

V případě dotazů týkajících se záruky a zákaznického servisu nebo náhradních dílů
prosím kontaktujte naši servisní síť Dometic.
Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným používáním či zacházením.
Záruka se nevztahuje na změny na zařízení či na použité součástky či náhradní díly,
které nejsou originálními součástkami firmy Dometic.

Záruka zaniká, není-li zařízení instalováno a použito dle pokynů.

V případě Vaší komunikace se zákaznickou servisní sítí firmy Dometic, uveďte prosím
model Vašeho zařízení a zároveň výrobní a sériové číslo zařízení. Tyto údaje
naleznete na výrobním štítku uvnitř chladicího boxu.

Objeví-li se na zařízení porucha: Předtím než kontaktujete naši zákaznickou servisní
linku, zkontrolujte prosím následující aspekty:
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- Je zařízení správně umístěno a je zajištěna nezbytná cirkulace vzduchu?

- Stojí zařízení ve vodorovné poloze?

- Je v zásuvce funkční elektrické vedení?

- Není připojovací kabel poškozen?

- Není uvolněný kontakt?

- Je zástrčka správně vsunuta do zásuvky?

- Je zapnut elektrický termostat při provozu se zapojením v síti?
- Byl při provozu na plyn knoflík zapalovací pojistky (řídicí knoflík) stlačen

dost dlouho?

- Je řídicí knoflík otočeno do pozice „MAX”?

- Je otevřen ventil plynové lahve nebo regulátoru tlaku?
- Je v lahvi s kapalným plynem ještě plyn? Pokud   protřepání plynové lahve ne

bude patrný pohyb kapaliny, je plynová lahev prázdná.

- Nejsou puštěny zároveň dva režimy provozu - plynový a elektrický provoz?

- Byly do lednice vloženy teplé pokrmy?
- Bylo do lednice vvvloženo nadměrné množství položek k chlazení najednou?

Vkládejte zboží k chlazení tak, aby v chladicím prostoru mohl volně cirkulovat
vzduch. Neprokládejte věci v lednici kartonem či plastovými deskami. Kapaliny
v lahvích udržujte ždy uzavřené.

Nebyla-li po všech těchto kontrolách dosažena správná funkčnost zařízení, kontaktujte
prosím náš zákaznický servis. Uveďte druh poruchy, typ zařízení, výrobní a sériové
číslo (uvedeno na výrobním štítku uvnitř chladicí schránky).
Na daný produkt poskytujeme záruku na bezchybný stav zařízení dle našich
záručních podmínek.

19. Recyklace

Po rozbalení zařízení je nutné zavézt obal do místní sběrny příslušných odpadů. Za
účelem řádného zpracování odpadu po uplynutí životnosti zařízení je nutná správná
a řádná recyklace a nakládání s odpadem k dalšímu použití, aby bylo možné zpětně
zužitkovat vyhozený materiál. Zbytkový materiál bude poté řádně zneškodněn.

Zařízení, která jsou označena tímto symbolem, je nutné odevzdat na
místní shromaždiště odpadů k recyklaci elektrických a elektronických
zařízení a součástek.

Takový výrobek nesmí být vyhozen do běžného domácího odpadu.
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Lednice od Dometicu mají daný symbol uveden na popisným štítku (na výrob-
ním štítku) uvnitř zařízení.

20. Technické údaje
Provoz na plyn: Butan (Propan)
Jmenovité tepelné zatížení: 
Minimální tepelné zatížení: 
Příkon plyn: 
Tlak plynu v síti: kategorie I3 B/P,50 mbar 
Vývod: „N"

Elektrický provoz:
230V(síť) 50 Hz: 
12V (autobaterie): 
Hrubý objem: 
Chladicí prostředek: 367g. H2O + 168 g NH3

Těsnost chladicího okruhu je ověřena.
Pro ochranu proti korozi je použit chlorečnan sodný (méně než 2 % celkové váhy
chladiva).
Toto zařízení odpovídá následujícím směrnicím ES: 
- 73/23/EHS z 19. 02. 1973 - Směrnice o nízkém napětí 
- 89/336/EHS z 03. 05. 1989 
(včetně směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 92/31/EHS) - směrnice EMC 
- 90/396/EHS (včetně směrnice o elektromagnetické kompatibilitě)   
      93/68EHS - Plynová směrnice.

**********************

207 W (177 W)

116  W (100 W)
13,9  g/h (12,6 g/h)

130   W

120   W
80 l + 6 l 
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