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 Všeobecne 

 

1.1 Úvod  
Táto absorpčná chladnička Dometic bola 
dobrá voľba. Sme presvedčení, že budete 
vás nová chladnička  uspokojí vo všetkých 
ohľadoch. Tichý chod chladničky spĺňa 
vysoké štandardy kvality a zabezpečuje 
efektívne využívanie zdrojov a energie 
počas celej životnost - pri výrobe, 
používaní a likvidácii. 

 
1.2 Poznámky k tomuto návodu 
  
Pred použitím chladničky, prečítajte si 
prosím dôkladne tento návod na 
obsluhu. 
 
Táto príručka vám poskytne potrebné 
informácie pre správne používanie 
chladničky. Venujte zvláštnu pozornosť 
bezpečnostným pokynom. Dodržiavanie 
pokynov a procesných vyhlásení je 
dôležité pre bezpečné zaobchádzanie s 
vašou chladničkou a chráni vás a 
chladničku pred poškodením. Návod 
musí byť prečítaný pochopený pred 
začiatkom práce. 
Uschovajte túto príručku na bezpečnom 
mieste v blízkosti chladničky, takže ju 
možno použiť kedykoľvek. 
 
 

1.3 Ochrana autorských práv  
  Informácie, texty a ilustrácie v tomto 
návode sú chránené autorským právom a 
podliehajú právam duševného 
vlastníctva. Žiadna časť tejto príručky 

nesmie byť reprodukovaná bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu 
Dometic GmbH, Siegen, kopírovaná, či 
použitá akýmkoľvek iným spôsobom. 

1.4 Vysvetlenie použitých 
symbolov 

Upozornenie  
 

Varovania sú označené symbolmi. 
Doplňujúci text vysvetľuje mieru rizika. 

Vezmite na vedomie tieto varovania veľmi 
zodpovedne. Tým ochránite seba, ostatných 
ľudí a prístroj pred poškodením. 
 
∆Riziko! 
Varovanie označuje bezprostredne 
nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla 
mať za následok smrť alebo vážne 
zranenie, pokiaľ uvedené pokyny nie sú 
dodržiavané 
 
∆Varovanie! 
Varovanie označuje potenciálne 
nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla 
mať za následok smrť alebo vážne 
zranenie, pokiaľ uvedené pokyny nie sú 
dodržiavané 
 
∆Pozor! 
UPOZORNENIE označuje potenciálne 
nebezpečnú situáciu, ktorá môže mať za 
následok ľahké alebo stredne ťažké 
poranenia v prípade, že uvedené pokyny 
nie sú dodržané 
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Pozor! 
UPOZORNENIE bez výstražného 
bezpečnostného symbolu označuje 
potenciálne situáciu, ktorá môže viesť k 
poškodeniu zariadenia, ak uvedené 
pokyny nie sú dodržiavané. 
 
 
INFORMÁCIE 
  i 
INFORMÁCIE vám dáva ďalšie užitočné 
informácie o manipulácii s chladničkou. 

Životné prostredie 

 

Životné prostredie  vám dáva ďalšie 
užitočné informácie o šetrení enrgie 
a likvidácii zariadenia. 

1.5 Záruka  
Záručný servis je vykonávaný v súlade s 
Európskou smernicou 44/1999/EC 
a tradičnými podmienkami. V záručnom 
prípade alebo pri poruche, kontaktujte 
prosím náš zákaznícky servis. Na poruchy, 
ktoré sú spôsobené chybami obsluhy, sa 
nevzťahuje záruka. Každá zmena na 
zariadení alebo použitie náhradných 
dielov, ktoré nie sú originálne - Dometic 
- Náhradné diely a nedodržanie pokynov 
na inštaláciu a obsluhu povedie k 
zrušeniu záruky a vylúčenie nárokov zo 
zodpovednosti. 

 

 

1.6  Obmedzenie zodpovednosti  
 
Všetky informácie a pokyny v tejto príručke 
vznikli s prihliadnutím k platným normám a 
predpisom a k stavu techniky. Dometic si 
vyhradzuje právo vykonávať zmeny na výrobku v 
záujme zlepšovania výrobku a bezpečnosti  
Dometic nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, 
ktoré vzniknú:  
- Pri nedodržaním  pokynov na obsluhu 
- Nesprávnym použitím 
- Použitím iných náhradných dielov ako 
originálnych  
- Nesprávnou úpravy alebo opravou prístroja 
- Vplyvom  okolitého prostredia, ako sú:  
       - teplotné zmeny  
       - vlhkosť 

1.7   Zákaznícka služba 

Dometic ponúka celoeurópsku servisnú 
sieť. Autorizované servisné stanice 
môžete kontaktovať na telefónnych 
číslach z brožúry EuroService Network, 
dodávanej s každou chladničkou. Na 
internete môžete nájsť svojho 
najbližšieho servisného partnera na 
www.dometic.com. Pri kontakte so 
zákazníckym servisom, prosím, vždy 
zadajte model, číslo produktu, sériové 
číslo a MLC - kód! Tieto informácie 
nájdete na typovom štítku vo vnútri 
chladničky. Odporúčame vám zapísať 
tieto údaje na titulnú stranu tohto 
návodu. 
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1.8 Náhradné diely  
 
Náhradné diely možno získať z našich 
zákazníckych centier po celej Európe. V 
Nemecku dostanete náhradné diely 
prostredníctvom Dometic Call Center:  
Telefón     0180 53 66 384  
Fax            0180 53 66 385  
 E-mail      ersatzteile@dometic.de  
 
V kontakte s call centrom, prosím, vždy 
uveďte model a číslo produktu! Tieto 
informáci  na typovom štítku vo vnútri 
chladničky. 

1.9 Informácie o životnom 
prostredí 

 
Chladničky vyrobené Dometic GmbH sú bez 
FCKW / HFCKW a HFKW. V chladiacej 
jednotke je ako chladiace médium použitý 
amoniak (prírodná látka z vodíka a dusíka). 
Ako izolačná vrstva je použitá PU pena ktorá 
obsahuje  cyklopentán neškodný pre 
ozónovú vrsvu 

Likvidácia 

Pre zabezpečenie recyklácie 
recyklovateľných obalových materiálov, sú 
tieto dodávané do miestnych zberní. 
Zariadenie musí byť odovzdané do vhodnej 
zberne odpadu, ktorá zaisťuje využitie 
recyklovateľných zložiek a likvidáciu zvyšku. 
Pre ekologické vypúšťanie chladiva zo 
všetkých absorpčných chladiacich jednotiek, 
by mali byť použité vhodné likvidačné 
zariadenia. 

Šetrenie elektrickej energie 

- Pri priemernej vonkajšej teplote 25 ° C, je 
dostačujúce pre prevádzku chladničky nastaviť 
termostat na polovičnú hodnotu  
- Ak je to možné, vždy vopred ochladený tovar 
ukladajte do chladničky 
- Chladnička nesmie byť vystavené priamemu 
slnečnému žiareniu.  
- Konštantná cirkulácia vzduchu v chladiacom 
agregáte musí byť zaručená.  
- Pravidelne odmrazovanie šetrí energiu (pozri 
"4.8 odmrazovanie).  
- Pri vyberaní obsahu chladničky nechajte dvere 
otvorené čo najkratšie. 
- Chladničku zapnite asi 12 hodín pred 
naplnením. 
 

1.10  Prehlásenie o zhode 
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2.0 Bezpečnosť  

2.1 Použitie  
Táto chladnička je navrhnutá pre 
inštaláciu do rekreačných vozidiel, 
ako sú karavany a obytné autá. 
Prístroj je testovaný v súlade so 
smernicou EÚ pre plynové 
spotrebiče.  
Používajte chladničku iba na 
chladenie a skladovanie potravín. 

 
∆Varovanie! 
Chladnička nie je určená pre správne skladovanie 
liekov. Prosím postupujte podľa návodu v 
príbalovom letáku lieku 
 
2.2 Zodpovednosť užívateľa  
 
Osoby, ktoré prevádzkujú chladničku by 
mali byť oboznámené s bezpečnou 
manipuláciou a dokonale pochopiť 
pokyny v tomto návode na obsluhu.  
Tento prístroj môžu používať deti od 8 
rokov a osoby so zníženými fyzickými, 
zmyslovými alebo duševnými 
schopnosťami, alebo s nedostatkom 
skúseností a / alebo znalostí, pokiaľ na ne 
bude dohliadané alebo boli poučení o 
bezpečnom používaní prístroja a 
pochopili možné riziká. Nedovoľte deťom 
hrať sa so spotrebičom. Čistenie a údržba 
nesmú byť vykonávané deťmi. [EN 
60335-2-24, 07:12] 
 
 
 

 

2.3 Chrániť deti pri likvidácii 
zariadení 

∆Varovanie! 
Odstráňte všetky  dvere z chladničky v 
likvidácii a ponechajte police vnútri  
zariadení. Takto sa náhodne pasce 
nevytvoria a zabráni sa zaduseniu 
dieťaťa. 
 

2.4 Práca a skúšanie chladničky 
∆Varovanie! 
Práce na plynových, výfukových a 
elektrických zariadeniach smie vykonávať 
len autorizovaný servisný personál. 
Neskúsená obsluha môže spôsobiť 
značné škody na majetku a / alebo 
zranenia osôb. 
 
∆Riziko! 
Nikdy neskúšajte plynové vedenia 
a zariadenia na tesnosť otvoreným 
ohňom. Mohlo by dôjsť k požiaru alebo 
výbuchu     
 
∆Varovanie! 
Nikdy neotvárajte chladiaci agregát, je 
pod stálym tlakom 
Nebezpečenstvo úrazu  
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2.5 Informácie o chladive 

 
Ako chladivo sa používa amoniak. To je 
prírodná látka, ktorá sa používa aj v 
čistiacich prostriedkoch pre domácnosť 
(1 liter Salmiaku obsahuje až 200 g 
amoniaku, dvakrát toľko ako je v 
chladničke). Chróman sodný sa používa 
ako antikorózne činidlo (1,8 percent 
hmotnosti rozpúšťadla). 
 
Ako sa správať v prípade vyskytujúceho 
sa úniku (ľahko identifikovateľné z 
dôvodu silného zápachu):  
- Vypnite stroj.  
- Dobre vyvetrať miestnosť. 
- Informovať sa v autorizovanom servise 

 
Pre vašu bezpečnosť, boli vypracované 
posudky, že pri vypúšťaní chladiva 
nemôže dôjsť k žiadnemu poškodeniu 
zdravia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 Prevádzka chladničky s 
plynom  

Prevádzkový tlak musí byť nutne uvedený 
na typovom štítku chladničky. Porovnajte 
údaje o prevádzkovom tlaku na štítku s 
údajmi o tlaku na regulátore tlaku pri 
plynovej fľaši. 
 
∆Varovanie! 
Používanie prístroja s plynom nie je 
dovolené : 
- na čerpacích staniciach 
-  na trajektoch 
- počas prevozu karavanu / obytného 
auta na prívese alebo počas ťahania.  
 
Nebezpečenstvo požiaru!  
Nechajte vypnutie zariadenia. 
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2.7 Bezpečnostné pokyny pre  
skladovanie potravín  
 
Pokyny pre skladovanie potravín v 
chladničke:  
Chladiace zariadenie ľubovoľného typu 
nemôže zlepšiť kvalitu potravín, ale  sa 
snaží, aby sa zachovalo maximum kvality 
potravín pri skladovaní na krátku dobu.  
Zvážte nasledovné osobitné podmienky pre 
skladovanie potravín v chladničke, ktorá je 
nainštalovaná vo vozidle: 
- Zmena klimatických podmienok, ako sú 
zmeny teploty  
- Vysoká vnútorná teplota, keď je vozidlo 
zaparkované uzavreté a vystavené 
priamemu slnečnému žiareniu, (možná 
teplota až 50 ° C)  
- Používanie chladničky pri jazde na zdroji 
napájania 12V  
- Chladnička postavená za oknom a 
vystavená priamemu slnečnému žiareniu  
- Rýchle naplnenie chladničky krátko po 
zapnutí 
Za týchto osobitných podmienok chladnička 
nemôže zaručiť požadovanú teplotu pre 
potraviny rýchlo podliehajúce skaze.  
Tovar podliehajúci skaze zahŕňa všetky 
výrobky s určeným dátumom spotreby a 
minimálnou skladovacou teplotou +4 ° C 
alebo nižšia, najmä mäso, hydina, ryby, 
údeniny, hotové jedlá. 
 
- Surové a varené potraviny baliť oddelene 
(napr. nádoby, alobal alebo iné).  
- Odstrániť vonkajšie  balenie jednotlivých 
balení iba ak sú všetky potrebné údaje, ako 
je napríklad dátum spotreby čitateľné na 
jednotlivých baleniach.  
-  Chladené jedlá nenechávajte príliš dlho 

mimo chladničky.  
-  Potraviny so skorším dátumom spotreby 
ukladajte dopredu.  
- Zabaľte zvyšky a spotrebujte čo najskôr.  
- Pred a po dotyku s jedlom si umyte ruky.  
- Pravidelne čistite vnútro chladničky. 
 
Riaďte sa pokynmi a informáciami týkajúcimi 
sa dátumu spotreby na obale potravín.  
 
Poznámka: V tejto príručke sekcia "4.1 
Čistenie" 
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3.0     Popis modelu 

3.1 Označenie modelu 
Príklad: 

RM(S)(L) 8 4 0 0  
1 
5 

 

Hĺbka zariadenia :             
0 = Standard 
5 = + 55mm 
6 = + 65mm 

 

4 = Hrúbka 486mm 
5 = Hrúbka 525mm 

Modelová rada 

„Large" 

Poličkové 

prevedenie 

Mobilná chladnička 

 
 
 
 
0 = manuálny výber energie + manuálne 
zapaľovanie (batériové zapaľovanie)  
1 = manuálna voľba energie, automatické 
zapaľovanie (MES)  
5 = automatický a manuálny výber energie, 
automatické zapaľovania (AES) 

 
 
 
 
 
 

3.2 Typový štítok na chladničke  
 
Vo vnútri chladničky sa nachádza typový 
štítok chladničky. Ten obsahuje všetky 
podstatné informácie o chladničke. Tam 
môžete nájsť názov modelu, číslo produktu a 
sériové číslo . Túto informáciu budete 
potrebovať vo všetkých kontaktoch so 
zákazníckym centrom, alebo na objednanie 
náhradných dielov. 

 

   číslo modelu 

 číslo produktu  

   sériové číslo 

       elekrické pripojovacie údaje 

 tlak plynu 
 

 
Všetky chladničky Dometic sú vybavené pre 
pripojenie k 30 mbar tlaku. Pri pripojení na 
50 mbar systém použite Truma 
predregulátor tlaku VDR 50/30. 
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3.3   Technické údaje 

 
model rozmery 

H x B x T 
T vč. dverí 

hrubý 
objem s 
mrazničkou 

hrubý 
objem 
bez 
mraznič
ky 

pripojenie 
sieť/batéria 

spotreba 
elektriny/ plynu 
za 24 hod. 

netto 
váha 

piezo 
zapaľo
- 
vanie 

autom 
zapaľo
-vanie 

 
 
Technické zmeny vyhradené.  
* Priemerná spotreba meraná pri priemernej teplote 25 ° C podľa normy ISO. 
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3.4   Vysvetlivky k chladničke 

 
1    ovládacie prvky  
2    tlačidlá pre dverový zámok  
3    mraznička (odstrániteľná)  
4    vložiteľný skladací rošt (optimálny, používa pre entnommenem mrazničkou)  
5-   výparník chladničky  
6    odmrazovací vypúšťací žľab  
7    zeleninové šuflíky 
8.   Horná stupeň s klapkou, možnosť vloženia zásobníka na uloženie vajec  
9    Dolný stupeň,  stojan s držiakom na fľašu 
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4.0    Ovládanie chladničky 

 
 
Chladnička môže byť prevádzkovaná tromi 
druhmi energie:  
- Sieťové napätie (230V)  
- Jednosmerné napätie (12V)  
- Plyn ( propán / bután)  
 
Požadovaný zdroj energie je voliteľný 
spínačom voliča energie (model 
s batériovým zapaľovaním) alebo je 
zvolený tlačidlom MODE  (MES, AES). 
Prístroje s automatickým výberom energie 
(AES), majú tiež funkciu "Automatický 
režim". AES elektronika vyberie typ 
energie automaticky podľa nastavených 
priorít. 
 
4.1Čistenie  
 
Pred uvedením chladničky do prevádzky sa 
odporúča chladničku zvnútra vyčistiť a 
čistenie pravidelne opakovať.  
Použite mäkkú handričku a vlažnú vodu s 
jemným čistiacim prostriedkom. Potom 
umyte chladničku čistou vodou a dobre 
vysušte 

 
Aby sa zabránilo zmenám v materiáli, 
nepoužívajte mydlo alebo tvrdé, abrazívne 
alebo sódu obsahujúce čistiace prostriedky. 
Chráňte tesnenie dverí pred olejom alebo 
tukom.  
 

4.2   Údržba 
- Podľa súčasných pravidiel chceme 
poukázať na to, že plynové a súvisiace 
výfukové systémy sú pred prvým 
spustením a každé dva roky skúšané 
oprávnenou kvalifikovanou osobou, aby 
overil, či sú v súlade s európskou normou 
EN 1949. O tejto skúške bude vydané 
osvedčenie. Zodpovedný za vykonanie 
tohto testu je používateľ. 
- Plynový horák by mal byť čistený 
najmenej raz za rok. Pri použití LPG 
(nádrže alebo naplniteľné fľaše), interval 
údržby je znížený na pol- alebo štvrťroka. 
Doklad o vykonanej údržbe na vašej 
chladničke starostlivo uchovajte. 
- Práca na plynových a elektrických smie 
byť prevedená iba vyškoleným 
odborníkom.  
Doporučujeme takéto práce vykonávať v  
autorizovaných servisných centrách.  
Odporúčame údržbu po každej dlhšej 
odstávke vozidla. Kontaktujte náš 
zákaznícky servis. 
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4.3  Vysvetlenie ovládacích prvkov 
Manuálna voľba energie / manuálne zapaľovanie (RM 8xx0) – batériový zapaľovač 

 
= vypínač / voľba energie 
= regulácia teploty 
= batériové zapaľovanie (plyn) 
= indikátor plameňa (galvanometer) 
 

Poznámky:  
Chladničky môžu byť prevádzkované buď na 
sieťové napätie, 12V alebo tekutý plyn. Voľba 
požadovaného zdroja energie sa volí otočením 
prepínača napájania (1). Prepínač energie (1) 
má štyri polohy:  
- Aus - Vyp  
- Sieťové napätie (230V)  
 - DC napätie (batérie, 12V)  
- Gas - Plyn (propán / bután) 
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Manuálna voľba energie / automatické zapaľovanie (RM 8xx1) MES: 

 
Automatická voľba energie / automatické zapaľovanie (RM 8xx5) AES: 

 
= vypínač / voľba zdroja energie (MODE)  
= rozsah nastavenia teploty  
= indikácia poruchy LED  
= indikátor zatvorenia  dvierok LED (voliteľne)  
= indikátor LED / zobrazenie prevádzkového módu 
= displej nastavenia teploty   
 

 
Poznámky:  
Stlačením tlačidla (1) po dobu 3 sekúnd 
zapnete alebo vypnete chladničku.  
Otáčaním tlačidla (1) sa prepína zdroj 
energie a aktivuje sa stmievanie LED 
Stlačením tlačidla sa rozsvietia indikátory 
po dobu 10 sekúnd. 
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4.3.1   Prevádzka na el. prúd 
Piezo zapaľovanie – batériové (manuálna 
voľba zdroja energie). 

 
Na zapnutie zariadenia otočte ovládací 
gombík pre výber zdroja en. doprava na 
pozíciu 

 pre 230V prevádzku, pre 12V 
 
∆Pozor! 
prevádzka 12V  by mala byť zvolená iba 
vtedy, Aby sa zabránilo vybitiu 
akumulátora vozidla, keď je motor v 
chode. 
 
Prevedenie MES (manuálna voľba zdroja 
energie) 

 
Pre zapnutie prístroja stlačte tlačidlo (1) 
po dobu 3 sekúnd.  
LED (6) indikujú posledný zvolený režim: 

 
Ak stlačíte tlačidlo (1) môžete zmeniť 
prevádzkový režim. Príslušná LED sa 
rozsvieti. 

 AES prevedenie (automatická voľba 
zdroja energie) 

 
Pre zapnutie zariadenia stlačte tlačidlo (1) 
po dobu 3 sekúnd.  
Na displeji sa rozsvieti posledná zvolená 
voľba, napr 230 pre 230V.  
Ďalším stlačením tlačidla (1) možno voliť:  
nasledujúce prevádzkové režimy   
- AES (Automatická voľba Energie)  
-230V, 12V, plyn (manuálny výber energie) 
 
Elektronika vyberie po zapnutí 
automaticky medzi tromi možnými typmi 
zdrojov energie 230V - 12V – plyn.  
Elektronický riadiaci systém automaticky 
prepne chladničku na optimálny  zdroj 
energie. 
Prioritná voľba: 1) Solar (12V =)  
                               2) 230V ~  
                               3) 12V =  
                               4) plyn 

 
Ak je dostatočné napájacie napätie je 
k dispozícii (> 195 V) je vybraný tento zdroj 
energie ako prvá možnosť. Ak je solárny 
systém nainštalovaný, napájanie chladničky 
12V = slnečnou energiou má prioritu. 
12V prevádzka je inak aktívna iba pri 
spustenom motore. Elektronický systém má 
zabudovanú detekciu nízkeho napätia. Ak 
napätie klesne pod 10,5 V, prístroj sa vypne 
(manuálny režim) alebo sa prepnena iný typ 
energie (režim AES) 
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4.3.2 Prevádzka s plynom (LPG)  
 
- Chladnička musí byť prevádzkovaná len 
na tekutý plyn (propán, bután) (žiadny 
zemný plyn, svietiplyn). Ak by mal byť 
použitý LPG, že vzhľadom na povahu 
spaľovania plynu, horák sa musí častejšie 
čistiť (odporúčané je 2-3 krát ročne ) 
- V Európe je prevádzka na plyn počas 
jazdy povolená len ak je inštalácia plynu vo 
vozidle vybavená ochranou prasknutiu 
hadice. Je potrebné rešpektovať národné 
predpisy jednotlivých krajín. 
- Od nadmorskej výšky asi 1000 m nad 
morom sa môže pri zapálení  plynu 
vzhľadom na fyzikálne podmienky 
vyskytnúť problém (nie je to porucha).  
- Prvýkrát po výmene plynovej fľaše 
potrubie môže obsahovať vzduch. Krátkym 
zapnutím chladničky prípadne ďalších 
plynových spotrebičov (napr. varičov) 
bude plynové vedenie odvzdušnené. Plyn 
sa vznieti okamžite. 
∆Varovanie! 
Pri tankovaní na pumpách je plynová 
prevádzka zakázaná! 
  
Pred uvedením chladničky do prevádzky v 
režime plyn:  
-  Otvorte ventil plynovej fľaše.  
-  Otvorte kohútik na prívode plynu do 
chladničky. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zariadenia s batériovým zapaľovaním 

 
1 Nastavte otočný prepínač (1) do 

polohy  
2 Otočte ovládací gombík teploty (2) 
doprava a stlačte ho. Regulátor držte 
stlačený. 

 
3 Potom zatlačte ovládací gombík (3) 
zapaľovania a držte ho stlačený. 
Zapaľovanie je automatické.  
4 Ak je plameň zapálený, ukazovateľ 
galvanometra (4) sa presunie do zelenej 
zóny, Chladnička je v prevádzke. Držte 
gombík (2) po dobu asi 15 sekúnd stlačený 
a potom ho uvoľnite. 

 
Všetky chladničky s ručným zapaľovaním 
sú vybavený automatickou kontrolou 
zhasnutia plameňa, ktorá automaticky 
preruší prívod plynu asi po 30 sekundách, 
ak plameň zhasne. 
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Zariadenie typu MES 

 
1 Stláčajte opakovane tlačidlo (1), kým sa 

indikátor LED (6)  nerozsvieti.  
2 Zapaľovanie prebehne automaticky 
automatickým zapaľovaním. 

 
V prípade, že plameň nehorí, automatické 
zapaľovanie opakuje zapaľovanie 2 krát za 
25 sekúnd, v prípade, že plameň nehorí, je 
indikovaná porucha (pozri indikátor 
poruchy). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zariadenie typu AES 

 
Viackrát stlačte tlačidlo (1), kým sa 
nerozsvieti nápis GAS (6) 
Zariadenie je v manuálnom plynovom 
móde. Ak zvolíte automatický mód 
(zobrazí sa  AES) , bude potom 
nastavovacou elektronikou ako priorita 
navolený plyn, ak nie sú k dispozícii žiadne 
elektrické zdroje. 

 
V automatickom móde sa rozsvieti  na 
displeji AES a zmení sa na aktuálnu formu 
zdroja energie  napr. plyn.  
 
Návrat k ručnej voľbe druhov energie je 
kedykoľvek  možný. 
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Doplňovanie paliva počas prevádzky 
v režime AES  

  
Ak chcete vylúčiť neúmyselné prepnutie 
na prevádzku s plynom pri tankovaní, 
elektronický systém povolí prevádzku 
chladničky na plyn po zastavení motora až 
po 15 minútach. Počas tejto doby je 
prístroj v pohotovostnom režime ("stand-
by"). V automatickom režime svieti  na 
displeji len  "AES". 
∆Varovanie! 
Na tankovacích pumpách je  používanie 
otvoreného ohňa zakázané.  
Pokiaľ je doplňovanie paliva dlhšie ako 15 
minút, musí byť chladnička vypnutá alebo 
prepnutá na iný druh energie.  
 
4.3.3 Nastavenie teploty chladničky 

 
Pomocou tlačidla (2) zvoľte teplotu v 
chladničke.  
Zodpovedajúce kontrolka (7) nastavenej 
teploty bude blikať.  
Stupnica začína na pozícii MIN na dolnej 
časti indikátora LED (malý kryštál = 
najteplejšie teploty) a prechádza do 
polohy MAX na hornej časti LED indikáta 
(veľký kryštál = najchladnejšie). Všimnite 
si, že teplotné úrovne nie sú priradené 
žiadnym absolútnym hodnotám teploty. 
 

 
Podmienky prostredia ovplyvňujú výkon 
zariadenia. Zvoľte pri teplotách okolia 
medzi +15 ° C a +25 °C strednú polohu 
(pozri obrázok 28, teplotná úroveň 3). 
Chladnička pracuje v optimálnom 
výkonovom rozsahu. Dometic chladničky 
pracujú na princípe absorpcie. Z 
fyzikálnych dôvodov absorpčný systém 
reaguje pomalšie na zmeny regulátora 
termostatu, straty pri otváraní dverí, alebo 
ukladaní potravín. Prístroje spĺňajú 
požiadavky na výkon Klimatická trieda SN 
EN / ISO 7371 v rozsahu teplôt od 10 ° C 
do 32 ° C okolitej teploty. 
Pri teplotách pod +10 ° C inštalujte zimné 
kryty. Pri teplote okolia nad 32 °C po 
dlhšiu dobu je inštalácia DOMETIC 
pomocného ventilátora užitočná. (Art.Nr. 
241 2985-00) 
 
4.3.4 Doplnkové funkcie (MES a AES)  
- Jas displeja je znížený po niekoľkých 
sekundách, ak neprebehne ďalšie stlačenie 
tlačítka. 
- Po otvorení dverí vnútorné svetlo 
automaticky zhasne po 2 minútach.  
- Poruchy sú indikované blikaním LED -
porucha.  
- AES modely: Ak sú dvere dlho otvorené 
(dlhšie ako 2 minúty), ozve sa akustický 
alarm (pulzujúci tón).  
- AES modely: Poruchu detekuje 
elektronické ovládanie, ozve sa  akustický 
alarm (pulzujúci tón). Súčasne bude na 
displeji blikať detekcia chýb (bod 4.12)  
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4.4  Zatváranie dverí 
∆Pozor! 
Pred jazdou dvere chladničky vždy zavrieť 
a uzamknúť! 
 
4.4.1  Mechanické uzatváranie 

 
Otvorte dvierka stlačením tlačidla na 
zámku a pretiahnite ich (pozri obr. 27).  
Dvere opäť zatvorte zatlačením. Opätovné 
zamknutie je počuteľné 
Keď vozidlo stojí, blokovacie hák môže byť 
zaistený pre uľahčenie otvorenia dverí 
(pozri obr 29 - 32). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.4.2 Zamykanie a uvoľnenie zámku dverí 
keď je vozidlo zaparkované 
Keď je vozidlo zaparkované na dlhú dobu, 
uzamykací hák dverí možno fixovať 
poistkou. Dvere možno teraz otvoriť bez 
stlačenia tlačidla zámku pritiahnutím. 
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4.5 Osvetlenie  
 
Po otvorení dverí vnútorné osvetlenie 
zhasne automaticky po 2 minútach (okrem 
modelov batériovým zapaľovačom). 
 
AES modely: Ak sú dvere otvorené dlhšie 
ako 2 minúty, ozve sa zvukový alarm 
(pulzujúci tón). 

 

 
V prípade poruchy kontaktujte 
autorizovaný servis Dometic. 
 
4.6   Umiestnenie ukladacích roštov 
 

 
Ukladací rošt možno vytiahnuť jemným 
zdvihnutím z vodidla a môže byť uložený 
kdekoľvek. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4.7 Odnímateľná mraznička 

 
Pre zvýšenie chladiaceho priestoru môže 
byť mraziaci box odstránený.  
1. Odistite mrazničku na oboch stranách.  
2. Vytiahnite mrazničku.  
 
Mrazničku starostlivo uložte, aby nedošlo 
k jej poškodeniu. 

 
Po odobratí  mrazničky môžete vložiť ďalší 
odkladací rošt(3). Rošt je možné objednať  
v Nemecku  
Dometic  Call Center (0180 53 66 384). 
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4.8 Skladovanie potravín a príprava 
kociek ľadu 
 
4.8.1 Uloženie tovaru v chladničke 
 
- Zapnite chladničku asi 12 hodín pred 
naplnením . 
- Vždy ukladajte predchladený tovar . 
Uistite sa pri nákupe a doprave , že jedlo je 
dobre chladené. Použite termotašky . 
- Pri vyberaní tovaru otvorte dvere 
chladničky len krátko . 
- Tovar musí byť zabalený , najvhodnejšie 
je skladovanie v uzavretých nádobách 
alebo podobne aby sa zabránilo 
vysychaniu a zápachu . 
- Nikdy nedávajte horúce jedlo do 
chladničky , nechajte ho vychladnúť . 
- Tovar , ktorý by mohol emitovať prchavé  
alebo horľavé plyny , sa nesmie skladovať 
v chladničke. 
- Chladnička nesmie byť vystavená 
priamemu slnečnému žiareniu . Všimnite 
si , že vnútorná teplota uzatvoreného 
vozidla vystaveného slnku , rýchlo stúpa, 
čo môže mať vplyv na výkon chladničky . 
- Cirkulácia vzduchu chladiarenských 
agregátov musí byť zaručená . Vetracie 
mriežky nesmú byť zakryté 
 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.8.2 Skladovanie tovaru v mrazničke  
 
- Nenechávajte sýtené nápoje v mrazničke.  
- Mraznička je vhodná na výrobu ľadových 
kociek a pre krátkodobé skladovanie 
potravín. Nie je vhodná pre zmrazovanie 
potravín. 
Pri okolitej teplote nižšej ako 10 ° C v 
závislosti na systéme rovnomerná 
regulácia teploty v mrazničke nie je 
zaručená, ak je chladnička vystavená 
tejto teplote dlhšiu dobu. To môže viesť k 
možnému zvýšeniu teploty v mrazničke a 
rozmrazovaniu skladovaného tovaru. 
 
4.7.3   Príprava ľadových kociek 
Ľadové kocky je najlepšie mraziť cez noc. 
V noci je  chladnička menej zaťažená a 
jednotka má väčšie rezervy.                                                         

 
1. Formu na kocky naplniť pitnou 

vodou 
2. Formu vložiť do mrazničky 

 
∆Varovanie! 
používajte len pitnú vodu 
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4.9   Odmrazovanie 
 
Postupom času sa na chladiacich rebrách 
vo vnútri chladničky vytvorí vrstva ľadu. 
Môže sa vytvoriť silnejšia vrstva, nejedná 
sa o závadu. Keď je vrstva námrazy  asi 3 
mm hrubá, mali by ste chladničku 
odmraziť.  
 
- Vypnite chladničku, ako je popísané 
popísané v bode 4.9   
- Odstráňte všetko jedlo a vyberte misku 
na ľad.  
- Nechajte dvere chladničky otvorené, aby 
vzduch mohol prúdiť a zabrániť tvorbe 
plesní.  
- Utrite priestor po rozmrazení (mrazničku 
a odkladacie rošty ), suchou handričkou.  
Poznámka: rozmrazená voda z chladničky 
odteká do zásobníka na zadnom paneli. 
Tam sa voda odparuje. 
 
∆Pozor! 
Vrstva ľadu nesmie byť nikdy odstránená 
násilím, ani neurýchľujte rozmrazovanie s 
ohrievačom! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.10   Vypnutie 
 

 
- Pri modeloch s batériovým zapaľovaním 
nastavte spínač voliča energie (1) do 
polohy "OFF". Zariadenie je vypnuté (Obr. 
39).  
- Modely MES a AES sa vypínajú tlačidlom 
"MODE". Držte tlačidlo (2) 3 sekundy. 
Indikátor zhasne a prístroj sa vypne úplne 
(Obr. 40).  
- Odblokujte aretáciu zámku dverí 
stlačením a zatlačte ju dopredu. Dvere sú 
teraz pootvorené, na dverách zostáva 
medzera, aby sa zabránilo rastu plesní. 
- Ak je chladnička dlhšiu dobu mimo 
prevádzky, uzavrite uzatvárací ventil  a 
ventil fľaše. 
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4.11   Výmena batérie v zapaľovači 

 
Stlačením a otáčaním ovládacieho 
gombíka (1) približne o 90 ° doprava je 
batéria (2) je odomknutá. Po vytiahnutí 
krytu môže byť batéria odstránená a 
nahradená (1,5 AAA/R3 / Micro).  
 
Dbajte na správnu polaritu! 
 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.12   Zimná prevádzka 
 

 
Pravidelne kontrolujte, či v zime vetracie 
mriežky alebo výstup spalín (1) nie je 
blokovaný snehom, lístím a podobne  

 
Ak je vonkajšia teplota nižšia ako +10 ° C, 
zimné kryty (2) je potrebné namontovať. 
Jednotka je chránená proti chladnému 
vzduchu, ktorý by inak mohol obmedziť 
výkon jednotky. 

 
Namontujte zimné kryt aj keď je vozidlo 
odstavené z prevádzky na dlhšiu dobu, 
alebo ho čistíte zvonku. 
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4.13 Zmena dekoračného panela 
 
Model RM 8xxx, RMS 8xxx  
- Vytiahnite bočnú lištu (1) dverí (lišta je 
zasunutá, nie priskrutkovaná)  
- Posuňte dekoračný panel (2) von z dverí, 
vložte nový dekoračný panel a zatlačte 
lištu (1) späť. 

 

 
Rozmery dekoračných panelov: 
 
Šírka telesa   486 mm 
Výška                      Šírka                  Hrúbka 
743+/-0,5 mm   472+/-0,5 mm   max.2,2 mm 
 
Šírka telesa   486 mm 
Výška                      Šírka                  Hrúbka 
743+/-0,5 mm   510+/-0,5 mm   max.2,2 mm 
 
 
 
                                            
 
 
 

 
 
Model RM(S)L  8xxx 

 
 
 
∆Pozor!                 

 
 
Rozmery dekoračných panelov: 
 
Šírka telesa   523 mm 
Výška                      Šírka                  Hrúbka 
1169,5+0/-1 mm  507,5+0/-1 mm  max.1,5+0/1mm 
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4.14 Poznámky k indikácii chýb a riešenie 
problémov  
- Chladničky s elektronickým systémom (MES, 
AES) indikujú chyby blikaním LED alebo 
displeja.  
Keď nastane porucha, bliká súčasne kontrolka 
"Porucha" (1). Pri modeloch AES sa ozve 
akustický signál.  
 
4.14.1 Správa z displeja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
indikátor poruchy 
prevádzkový mód 
teplotná stupnica 
 

Zobrazenie :                                                                Porucha: 
 
MES AES  

230V mód: „230V“ nie je k dispozícii 
                       alebo nízke napätie   LED bliká 

„230“    bliká 

  LED bliká 

„12“      bliká 12V mód:   „12V“  nie je k dispozícii 
                       alebo nízke napätie 

         
               LED bliká 

„GAS“  bliká GAS/AUTO mód:   plameň sa nezapálil 

Celá teplotná 
stupnica LED bliká 

Celá teplotná 
stupnica LED bliká 

Porucha tepelného senzora, chladnička 
pracuje pri strednej teplote 

LED + Celá 
teplotná stupnica bliká 

„HE1“   bliká 230V - vyhrievací článok je vadný 

 LED + Celá 
teplotná stupnica bliká 

„HE2“   bliká 12V -  vyhrievací článok je vadný 
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4.14.2 Reakcia v prípade poruchy 
Než sa obrátite na autorizované servisné 
stredisko, skontrolujte, či:  
- pokyny v časti "Použitie chladničky" boli 
správne dodržiavané.  
- je chladnička vo vodorovnej polohe.  
- je možné prevádzkovať chladničku so 
zvoleným typom energie. 
Porucha: chladnička nechladí dostatočne. 
Možné príčina  
-  Vetranie jednotky nie je dostatočné 
  
- Nastavenie termostatu je príliš nízke.  
 
- Výparník je silne zľadovatelý.  
- Príliš teplé jedlo bolo uložené v krátkom 
časovom horizonte  
- Zariadenie je ešte len krátko zapnuté.  
 - Okolitá teplota je príliš vysoká. 
Porucha: chladnička nechladí v plynovom 
režime 
Možná príčina  
- Plynová fľaša je prázdna.  
- Je otvorený uzatvárací ventil?  
- Keď je vzduch v potrubí? 
Porucha: chladnička nechladí v 12V 
režime 
Možná príčina  
- Vadná poistka  
- Batéria je vybitá.  
- Zapaľovanie nie je zapnuté.  
- Vykurovacie telesoje chybný (viď. indikátor 
poruchy). 
Porucha: chladnička nechladí v 12V 
režime 
Možná príčina  
- Vadná poistka  
- Vozidlo nie je pripojené k sieti  
- AES: Plynová prevádzka cez pripojenie k 
sieti? 
- Vykurovacie teleso je vadné 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Možné riešenie 
-Skontrolujte, či  ventilačné mriežky nie sú 
zakryté.  
- Nastavte gombík termostatu do vyššej 
polohy  
-Skontrolujte, či sú dvere chladničky zavreté.  
- Nechajte teplé jedlo pred uložením 
vychladnúť.  
 - Pozrite sa na chladničku asi po 4-5  
- Dočasne zložte vetracie mriežky. 
 
 
Možné riešenie 
- Výmena plynovej fľaše.  
 - Otvoriť uzatváracie zariadenia.  
- Vypnite prístroj a reštartujte ho. Proces, ak je 
to potrebné, opakujte 3-4 krát. 
 
Možné riešenie 
- Vložte novú poistku.  
- Skontrolujte a nabite batériu.  
- Naštartujte motor.  
- Kontaktujte zákaznícky servis Dometic. 
 
 
 
Možné riešenie 
- Vložte novú poistku 
-Pripojte vozidlo k sieti 
- Prístroj sa prepne do prevádzky na plyn z 
dôvodu nedostatočného sieťového napätia(po 
pripojení 230 V sa automaticky prepne späť). 
- Kontaktujte zákaznícky servis Dometic. 
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