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Οδηγίες για την αποθήκευση τροφί'ων σ΄ ένα ψυγείο:

Τα ψυγεία δεν 
πορούν να βελτιώσουν την ποιότητα των τροφί
ων, αλλά να διατηρήσουν  το ανώτερο για ένα 
ικρό χρονι-
κό διάστη
α την ποιότητα που είχαν τα τρόφι
α την στιγ
ή της αποθήκευσής τους.
Παρακαλού
ε να λάβετε υπόψη τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν κατά την διατήρηση των τροφί
ων σ΄ ένα ψυγείο που
βρίσκεται 
έσα σ΄ ένα όχη
α:
-  Αλλαγή των κλι
ατικών συνθηκών όπως 
εταβολή της θερ
οκρασίας
- Υψηλή εσωτερική θερ
οκρασία όταν το όχη
α έχει παρκαριστεί κλεισ
ένο και εκτίθεται στην ά
εση ηλιακή ακτινοβολία 

(δυνατή ανάπτυξη θερ
οκρασίας 
έχρι τους 50°C βαθ
ούς)
- Χρήση του ψυγείου ταξιδεύοντας 
ε πηγή ενέργειας συνεχούς ρεύ
ατος των 12V-DC
- Ψυγείο τοποθετη
ένο πίσω από ένα παράθυρο και ά
εση ηλιακή ακτινοβολία
- Πολύ γρήγορη αποθήκευση τροφί
ων α
έσως 
ετά από την έναρξη λειτουργίας της συσκευής
Σ΄ αυτές τις ειδικές συνθήκες δεν 
πορεί να εξασφαλίσει το ψυγείο την απαιτού
ενη θερ
οκρασία για τρόφι
α που αλλοιώ-
νονται γρήγορα.
Τρόφι
α που αλλοιώνονται γρήγορα είναι: όλα τα προϊόντα 
ε δηλω
ένη η
ερο
ηνία λήξης και ελάχιστη θερ
οκρασία
συντήρησης στους +4°C βαθ
ούς ή και λιγότερο, ειδικότερα δε το κρέας, πουλερικά, ψάρια, αλλαντικά, έτοι
α φαγητά.

Υποδείξεις
- Συσκευάστε ω
ά και 
αγειρε
ένα προϊόντα ξεχωριστά (π.χ. σε 
πολ, αλου
ινόχαρτο, κ.ά.)
- Αφαιρέστε τα εξωτερικά υλικά συσκευασίας από τις 
ε
ονω
ένες συσκευασίες 
όνο όταν αναγράφονται όλες οι 

απαιτού
ενες πληροφορίες, όπως π.χ. η η
ερο
ηνία λήξης, και πάνω στις 
ε
ονω
ένες συσκευασίες.
- Μην αφήνετε προϊόντα που έχουν ήδη κρυώσει για πολλή ώρα έξω από το ψυγείο.
- Τοποθετήστε τρόφι
α 
ε την πιο πρόσφατη η
ερο
ηνία λήξης προς τα ε
πρός.
- Συσκευάστε τα υπόλοιπα φαγητά πάλι και καταναλώστε τα όσο το συντο
ότερο δυνατό.
- Πλύνετε τα χέρια σας πριν και αφού αγγίξετε τρόφι
α.
- Καθαρίστε το εσωτερικό του ψυγείου σε τακτικά διαστή
ατα.

Πληροφορίες:
Τηρήστε τις υποδείξεις και τις περιγραφές που αφορούν την η
ερο
ηνία λήξής στις εξωτερικές συσκευασίες των προϊόντ-
ων.
Τηρήστε τις υποδείξεις των κεφαλαίων «5.1 Καθαρισ'ός» και «5.3 Αποθήκευση τροφί'ων» στις παρούσες οδηγ-
ίες.

Υπόδειξη ασφαλείας

Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες χρήσης προσεκτικά.
Σε περίπτωση που παραχωρήσετε την συσκευή σ΄ άλλον ιδιοκτήτη, επισυνάψετε
και τις παρούσες οδηγίες χρήσης.

© Dometic GmbH  -  2003  -  Επιφυλλάσσονται αλλαγές  -  Τυπώθηκε στην Γερ
ανία
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Με την αγορά του ψυγείου απορρόφησης της Dometic κάνατε 
ια καλή επιλογή . Εί
ασ-
τε σίγουροιότι η καινούρια σας συσκευή θα σας ικανοποιήσει πλήρως από κάθε άποψη.
Η συσκευή λειτουργεί αθόρυβα, ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις ποιότητας και 
εγγυάται 
ια αποτελεσ
ατική διαχείριση των πρώτων υλών και των πηγών ενέργειας 
καθ΄ όλον τον κύκλο ζωή ςτης συσκευής, αλλά και κατά την κατασκευή, την χρήση και 
την αποκο
ιδή της. Πριν θέσετε την συσκευή σε λειτουργία, διαβάστεπροσεκτικά τις 
οδηγίες εγκατάστασης και χειρισ
ού. Το ψυγείο προορίζεται για την συναρ
ολόγηση σε 
οχή
ατα διακοπών όπως τροχόσπιτα ή αυτοκινού
ενα οχή
ατα ταξιδίου. Η συσκευή 
έχει ελεγχθείγι΄ αυτήν την χρήση σύ
φωνα 
ε τον έλεγχο κατασκευαστικών υποδειγ
ά- 
των και πληρεί την οδηγία περί υγραερίου 90/396/ΕΟΚ της ΕΕ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ
Προειδοποιήσεις και υποδείξεις ασφαλείας

� Ποτέ 'ην χρησι'οποιήσετε ανοιχτή φωτιά για να ελέγξετε αν η συσκευή
έχει διαρροές.

� Προφυλάξτε τα παιδιά!
Αφαιρέστε όλες τις πόρτες και αφήστε τις σχάρες 
έσα στο ψυγείο, όταν πρόκειται να 
γίνει αποκο
ιδή του. Έτσι αποφεύγεται ένας κατά λάθος εγκλωβισ
ός ή ατύχη
α από 
ασφυξία.
� Αν 
υρίσετε υγραέριο:
- Κλείστε τη στρόφιγγα φραγ
ού της παροχής υγραερίου και την βαλβίδα της φιάλης.
- Ανοίξτε τα παράθυρα και εγκαταλείψτε το χώρο.
- Μην ανάβετε ηλεκτρικούς διακόπτες.
- Σβήστε εστίες ανοιχτής φωτιάς.
� Μην ανοίξετε ποτέ την ψυκτική συσκευή απορρόφησης, βρίσκεται κάτω από υψηλή 

πίεση.
� Οι εργασίες στις εγκαταστάσεις υγραερίου, καυσαερίων και στις ηλεκτρικές 

εγκαταστάσεις επιτρέπεται να γίνονται 'όνο από έναν ειδικευ'ένο τεχνικό 'ε 
αντίστοιχη άδεια εξάσκησης.
� Η πίεση λειτουργίας πρέπει να αντιστοιχεί οπωσδήποτε στα στοιχεία που αναφέρον-

ται στην πινακίδα τύπου της συσκευής.
� Συγκρίνετε την δηλω
ένη πίεση λειτουργίας στην πινακίδα τύπου της συσκευής 
ε τα 

στοιχεία του 
ειωτή πίεσης στην φιάλη υγραερίου.
� Η λειτουργία της συσκευής 
ε υγραερίου απαγορεύεται πάνω σε φέρι-
πωτ.
� Τα καλύ

ατα που εγγυώνται την ηλεκτρική προστασία επιτρέπεται να αφαιρούνται 


όνο 
ε ένα κατάλληλο εργαλείο.
� Το ψυγείο απαγορεύεται να εκτίθεται στην βροχή.
� Το ψυγείο δεν είναι κατάλληλο για την αποθήκευση φαρ'άκων.

Ψυκτικό
Σαν ψυκτικό 
έσο χρησι
οποιείται η α

ωνία.
Η α

ωνία είναι 
ια φυσική ένωση, η οποία περιέχεται και στα συνήθη οικιακά καθαρισ-
τικά (1 λίτρο χλωριούχο α

ώνιο περιέχει 
έχρι και 200 γρ. α

ωνία, δηλ. περίπου το 
διπλάσιο από ό,τι περιέχει το ψυγείο). Το χρω
ικό νάτριο χρησι
οποιείται σαν 
αντιδιαβρωτική προστασία (1,8% του διαλυτικού). Σε περίπτωση διαρροής 
(παρατηρείται εύκολα λόγω της δυσάρεσης 
υρωδιάς):
� Σβήστε την συσκευή 
� Αερείστε τον χώρο καλά.
� Ειδοποιήστε ένα ειδικευ
ένο συνεργείο σέρβις.

11..00

22..00

2.1

2.2

Κίνδυνος   Προσοχή
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ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Η διεκπεραίωση περιπτώσεων εγγύησης διεξάγεται σύ
φωνα 
ε την οδηγία 
44/1999/ΕΚ και τους συνήθεις εγχώριους όρους εγγύησης. Σε περίπτωση 
εγγύησης και σέρβις παρακαλού
ε να αποτανθείτε στα συνεργεία σέρβις της 
εταιρίας 
ας.
Οι βλάβες που οφείλονται σε λάθη χειρισ
ού δεν συ
περιλα
βάνονται στην 
εγγύηση. 
Κάθε 
ετατροπή της συσκευής ή η χρήση 
η αυθεντικών ανταλλακτικών της 
Dometic, καθώς και η 
η τήρηση των οδηγιών συναρ
ολόγησης και χειρισ
ού 
ακυρώνει την εγγύηση και αποκλείει κάθε απαίτηση για ευθύνη του κατασκευαστή.
Τα γνήσια ανταλλακτικά διατίθενται σ΄ όλη την Ευρώπη από τα συνεργεία 
εξυπηρέτησης πελατών 
ας. 
Όταν επικοινωνείτε 
ε τα συνεργεία εξυπηρέτησης πελατών πρέπει να δηλώνετε το 

οντέλο, τον αριθ
ό προϊόντος, τον αριθ
ό κατασκευαστικής σειράς και, αν χρειασ
τεί, τον κωδικό MLC! Αυτά τα στοιχεία θα τα βρείτε στην πινακίδα τύπου στον 
εσωτερικό χώρο του ψυγείου.

Ζη'ιές κατά την 'εταφορά
Αφού αφαιρέσετε την συσκευασία, παρακαλού
ενα ελέγξετε αν δη
ιουργήθηκαν 
ζη
ιές στο ψυγείο κατά την 
εταφορά.
Αυτές οι ζη
ιές πρέπει να δηλωθούν α
έσως στην 
εταφορική εταιρία, το αργότερο 
δε επτά 
έρες 
ετά την παράδοση της συσκευής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ
Καθαρισ'ός
Πριν θέσετε σε λειτουργία το ψυγείο, συνιστού
ενα καθαρίσετε το ψυγείο από 
έσα 
και από έξω:
� Χρησι
οποιήστε ένα 
αλακό πανάκι, 
ε χλιαρό νερό και ένα απαλό 
έσο 

καθαρισ
ού.
� Κατόπιν καθαρίστε την συσκευή 
ε καθαρό νερό και στεγνώστε την καλά.
� Κάθε χρόνο ξεσκονίστε την συσκευή ψύξης 
ε ένα πινέλο ή 
ε 
αλακό πανάκι.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να αποφύγετε φθορές στο υλικό:

� Μην χρησι
οποιείτε σαπούνι ή σκληρά και κοκκώδη 
έσα καθαρισ
ού ή 
έσα 
που περιέχουν σόδα.

� Η φλάντζα της πόρτας δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή 
ε λάδια ή λίπη.

33..00

44..00

55..00

5.1

RM 7551 Lπ.χ.

"RM" Refrigerator Mobile / 
κινητό ψυγείο απορρόφησης

"L" 
ε φωτισ
ό

3.1

"1" χειροκίνητη επιλογή ενέργειας
"5" αυτό
ατη και χειροκίνητη επιλογή ενέργειας

"0" επίπεδη πόρτα
"5" κυρτή πόρτα
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Έναρξη λειτουργίας του ψυγείου
� Η 
ονάδα ψύξης της συσκευής λειτουργεί αθόρυβα.

� Κατά την πρώτη λειτουργία της συσκευής 
πορεί να δη
ιουργηθεί κάποια 
δυσάρεστη 
υρωδιά, ηοποία θα εξαφανιστεί 
ετά από 
ερικές ώρες.
Αερείστε καλά τον κατοικήσι
ο χώρο.

� Το ψυγείο θα φτάσει την κανονική θερ
οκρασί α λειτουργίας του 
ετά από 

ερικές ώρες, η θήκη ψύξης θα κρυώσει 
ετά από 
ία ώρα περίπου.

Εξαρτή'ατα χειρισ'ού

Επεξηγήσεις:
Το ψυγείο 
πορεί να λειτουργήσει είτε 
ε την κανονική τάση του ηλεκτρικού δικτύου, 

ε συνεχή τάση 12 V ή 
ε υγραέριο (προπάνιο, βουτάνιο).
Ρυθ
ίστε την επιθυ
ητή λειτουργία 
ε τον διακόπτη επιλογής λειτουργίας (Α).
Ο διακόπτης επιλογής λειτουργίας (Α) έχει τις εξής θέσεις ρύθ
ισης: Gas (υγραέριο), 
230 V (τάση δικτύου) 12V (συνεχής τάση), OFF (κλειστό).
Οι συσκευές 'ε αυτό'ατη επιλογή ενέργειας διαθέτουν συ'πληρω'ατικά και 
την ρύθ'ιση “Auto”.

5.2

5.2.1
Α. Χειροκίνητη επιλογή ενέργειας MES (RM 7XX1 L)

Β. Χειροκίνητη και αυτό'ατη επιλογή ενέργειας AES (RM 7XX5 L)

A = ∆ιακόπτης επιλογής λειτουργίας
B = Θερ
οστάτης υγραερίου / θερ
. ηλεκτρικού ρεύ
ατος AC/DC
C = Ενδείξεις λειτουργίας (3 φωτεινές ενδείξεις LED)

Τάση δικτύου

12V συνεχής τάση

Υγραέριο

A = ∆ιακόπτης επιλογής λειτουργίας
B = Θερ
οστάτης υγραερίου / θερ
. ηλεκτρικού
ρεύ
ατος AC/DC
C = Ενδείξεις λειτουργίας (4 φωτεινές ενδείξεις
LED)
D = Ένδειξη βαθ
ίδας θερ
οκρασίας

E = ∆ιακόπτης φωτεινότητας
για την ένδειξη LED
(προσβάσι
ος 
όνο 
ε ανοιχτή
την πόρτα)

Κλειστό

Αυτό'ατη επιλογή ενέργειας

A B

A BD

C

C

E
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Λειτουργία 'ε ρεύ'α
1. Λειτουργία 12V (συνεχές ρεύ'α)

Η λειτουργία 'ε 12V πρέπει να επιλέγεται 'όνο όταν βρίσκεται 
σε λειτουργία ο κινητήρας του οχή'ατος, για να αποφύγετε την 
αποφόρτιση της 'παταρίας.

2. Λειτουργία 'ε την τάση δικτύου
Επιλέξτε αυτήν την λειτουργία 
όνο όταν η παροχή τάσης στην σύνδεση ρεύ
ατος 
είναι η ίδια 
ε την τι
ή που αναφέρεται πάνω στην πινακίδα τύπου. Αν οι τι
ές διαφ-
έρουν 
πορεί να καταστραφεί η συσκευή!

5.2.2

3. Ρυθ
ίστε 
ε τον περιστρεφό
ενο
διακόπτη "B"την θερ
οκρασία στον
κύριο θάλα
ο ψύξης.

A

1. Γυρίστε τον διακόπτη επιλογής  
ενέργειας  "A" στα 12V.

2. Η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας 
"C" των 12V ανάβει πράσινη.
Η συσκευή λειτουργεί.

3. Ρυθ
ίστε 
ε τον περιστρεφό
ενο
διακόπτη "B"την θερ
οκρασία στον
κύριο θάλα
ο ψύξης.

A

1. Γυρίστε τον διακόπτη επιλογής  
ενέργειας  "A" στα 12V.

2. Η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας 
"C" των 12V ανάβει πράσινη.
Η συσκευή λειτουργεί.

C

C

Αν δεν ανάψει η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας (στα
οντέλα AES φαίνεται
κόκκινη), τότε η συσκευή δεν έχει τεθεί σε λειτουργία (Ανάλυση βλαβών
βλ. κεφ. 5.13).

A. Χειροκίνητη επιλογή ενέργειας  

Αν δεν ανάψει η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας (στα
οντέλα AES φαίνεται
κόκκινη), τότε η συσκευή δεν έχει τεθεί σε λειτουργία (Ανάλυση βλαβών
βλ. κεφ. 5.13).

B

B
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Λειτουργία 'ε υγραέριο
�� Το ψυγείο πρέπει να λειτουργήσει οπωσδήποτε 'ε υγραέριο 

(προπάνιο, βουτάνιο) και όχι 'ε φυσικό αέριο, αέριο κίνησης ή 
φωτιστικό αέριο.

�� Όταν λειτουργεί το ψυγείο 'ε αέριο και το όχη'α κινείται, πρέπει να
τηρηθούν οι εθνικοί κανονισ'οί της εκάστοτε χώρας (σύ'φωνα 'ε το
πρότυπο ΕΝ 732). Απαγορεύεται η λειτουργία 'ε υγραέριο κατά την 
κίνηση του οχή'ατος στην Γαλλία και την Αυστραλία.

�� Ισχύει γενική απαγόρευση της λειτουργίας 'ε υγραέριο όταν τo
όχη'α βρίσκεται σε πρατήρια βενζίνης!

1. Ανοίξτε την βαλβίδα της φιάλης του αερίου.
2. Ανοίξτε τη βαλβίδα διακοπής ροής της παροχής αερίου. 

Η ανάφλεξη γίνεται αυτό
ατα (ακούγεται ένας θόρυβος σαν ρολόι) περίπου για 30 
δευτερόλεπτα. Όταν πετύχει η ανάφλεξη, ανάβει κίτρινη η φωτεινή ένδειξη λειτουρ-
γίας "C" για το υγραέριο "GAS".Το ψυγείο βρίσκεται σε λειτουργία. Ρυθ
ίστε 
ε τον 
περιστεφό
ενο διακόπτη "B" την θερ
οκρασία στον κύριο θάλα
ο ψύξης.

ταν υπάρχει βλάβη στο υγραέριο, αναβοσβήνει κίτρινη η
φωτεινή ένδειξη λειτουργίας "C".

Αποκατάσταση:
Γυρίστε τον διακόπτη επιλογής ενέργειας (Α) στο "OFF".
1. Υπάρχει ακό
η υγραέριο στην φιάλη;

2. Είναι ανοιγ
ένη η βαλβίδα της φιάλης υγραερίου;

3. Είναι ανοιγ
ένη η βαλβίδα φραγ
ού στο όχη
α;

Αν έχετε απαντήσει το 1 έως το 3 
ε «ναι», τότε συνεχίστε 
ε το νού
ερο 4.
4. Γυρίστε πάλι τον διακόπτη επιλογής ενέργειας (Α) στη θέση "Gas". Ξεκινά 
ια νέα

διαδικασία ανάφλεξης.

Αν η ένδειξη λειτουργίας (C) αναβοσβήνει πάλι κίτρινη 'ετά από 30 δευτερό-
λεπτα, δεν έχει αποκατασταθεί η βλάβη του υγραερίου (π.χ. υπάρχει αέρας 
στον σωλήνα υγραερίου)

5. Γυρίστε τον διακόπτη επιλογής ενέργειας (Α) στο"OFF" για λίγο και κατόπιν 
κατευθείαν πάλι στην θέση "Gas"! 

Για την εξαέρωση των σωλήνων υγραερίου επαναλάβετε αυτήν την διαδικασία 3-4 
φορές.
Αν τίποτα από τα παραπάνω δεν βοηθήσει στην επισκευή της βλάβης, παρα-
καλού'ε να καλέσετε ένα ειδικευ'ένο σέρβις.

A 1. Γυρίστε τον διακόπτη επιλογής ενέργειας "A"στην
θέση υγραέριο.

2. Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη "A" στην θέση
"max".

C

5.2.3

5.2.4

CA

Βλάβη υγραερίου (RM 7xx1 και RM 7xx5)



Λειτουργία "AUTO"
Τα 
οντέλα RM7XX5 L είναι εξοπλισ
ένα 
ε την λειτουργία ΑΥΤΟ-
ατη.

Επεξηγήσεις:
Το ηλεκτρονικό σύστη
α επιλέγει 
ετά την έναρξη λειτουργίας αυτό'ατα 
ανά
εσα στους τρεις δυνατούς τρόπους λειτουργίας, δηλ. 230V  -  12V  -  
υγραέριο.
Ο αυτο
ατισ
ός ελέγχου φροντίζει αυτό
ατα για την παροχή ενέργειας στο 
ψυγείο από την καλύτερη δυνατή πηγή.
Σειρά προτεραιτότητας:
1.)  Ηλιακό (12V -)
2.)  230V ~ 
3.)  12V - 
4.)  Υγραέριο
Η ηλεκτρονικά επιλεγ
ένη λειτουργία φαίνεται από την αντίστοιχη ένδειξη 
LED (π.χ. 230V).

Λειτουργία 230 V
Όταν υπάρχει επαρκής τάση δικτύου (> 200 V), επιλέγεται πρώτη αυτή η 
πηγή ενέργειας (όταν δεν υπάρχει ηλιακή εγκατάσταση).

Λειτουργία 12 V 
Η λειτουργία των 12 V επιλέγεται 
όνο όταν λειτουργεί ο κινητήρας του 
οχή
ατος ή όταν υπάρχει επαρκής τάση από την ηλιακή εγκατάσταση. 
Η ανίχνευση της πηγής ενέργειας γίνεται 
έσω της σύνδεσης D+ της 
γεννήτριας προς το ηλεκτρονικό σύστη
α και στο αντίστοιχο σή
α του 
ρυθ
ιστή φόρτισης ηλιακής ενέργειας.

Λειτουργία 'ε υγραέριο
Το ψυγείο θα 
εταλλάξει στην λειτουργία υγραερίου 
όνο όταν δεν λειτουργεί 
ο κινητήρας του οχή
ατος και δεν επαρκεί η παροχή τάσης από το δίκτυο 

(< 200 V ή δεν υπάρχει τάση). 

ΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗ
Για να αποκλείσετε την περίπτωση αλλαγής λειτουργίας στο υγραέριο, 
όταν βάζετε βενζίνη, το ηλεκτρονικό σύστη
α θα εκκινήσει την λειτουργία 
υγραερίου του ψυγείου 15 λεπτά αφού στα
ατήσει ο κινητήρας.
Σ΄ αυτό το διάστη
α η συσκευή βρίσκεται στην λειτουργία ετοι
ότητας 
"stand by" και είναι ανα

ένη 
όνο η ένδειξη "AUTO".
Στην περιοχή πρατηρίου βενζίνης απαγορεύεται να ανάβετε ανοιχτή 
φωτιά.
Αν το διάλει''α βενζίνης διαρκεί περισσότερο από 15 λεπτά, τότε 
πρέπει να σβήσετε το ψυγείο 'ε τον διακόπτη επιλογής ενέργειας "A" ή 
να το γυρίσετε σ΄ άλλο τρόπο λειτουργίας.

9

1. Γυρίστε τον διακόπτη επιλογής ενέργειας (Α) στη θέση
"AUTO".

Η φωτεινή ένδειξη LED "AUTO" ανάβει.

Η χειροκίνητη λειτουργία είναι δυνατή ανά
πάσα στιγ'ή.

5.2.5

B. Αυτό'ατη επιλογή ενέργειας ('όνο για το RM 7XX5 L)



Συ'πληρω'ατικές λειτουργίες ('όνο για 'οντέλα RM 7XX5L)

Ρύθ'ιση της θερ'οκρασίας του θαλά'ου ψύξης
Όπως αναφέρθηκε, 
πορείτε να ρυθ
ίσετε την 
θερ
οκρασία του θαλά
ου ψύξης 
ε τον περι-
στροφικό διακόπτη (Β) ανάλογα 
ε την περίπτωση. 

Αποθήκευση τροφί'ων
� Θέστε το ψυγείο σε λειτουργία περίπου 12 ώρες πριν το γε
ίσετε 
ε τρόφι
α.
� Τοποθετήστε 
όνο τρόφι
α που τα έχετε κρυώσει πριν. Προσέξτε κατά την 

αγορά και την 
εταφορά να παρα
ένουν κρύα τα πράγ
ατα. Χρησι
οποιήστε

ονωτικές σακκούλες.

� Ανοίξτε την πόρτα του ψυγείου 
όνο σύντο
α για να πάρετε κάτι.
� Τα προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται συσκευασ
ένα, κατά προτί
ηση σε 

κλειστά δοχεία, και ξεχωριστά το ένα από το άλλο.
� Αφήστε ζεστά προϊόντα να κρυώσουν πριν τα τοποθετήσετε στο ψυγείο.
� Είδη τα οποία 
πορούν να απελευθερώσουν ευκόλως πτητικά, εύφλεκτα αέρια 

δεν πρέπει να φυλάσσονται στο ψυγείο.
� Να αποθηκεύετε τα ευαίσθητα τρόφι
α πολύ κοντά στις ράβδους ψύξης.
� Το ψυγείο δεν επιτρέπεται να εκτεθεί ά
εσα στην ηλιακή ακτινοβολία. Πρέπει να

λάβετε υπόψη ότι η εσωτερική θερ
οκρασία ενός κλειστού οχή
ατος ανεβαίνει 
ση
αντικά λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την 
απόδοση του ψυγείου. 

� Πρέπει να είναι εξασφαλισ
ένη η ανε
πόδιστη κυκλοφορία του αέρα του 
οτέρ 
του ψυγείου (βλ. επίσης το κεφάλαιο (“6.3” Αερισ
ός και εξαερισ
ός).

Ο θάλα
ος κατάψυξης είναι κατάλληλος για να ετοι
άζονται παγάκια και για να
φυλάσσονται κατεψυγ
ένα τρόφι
α για 
ικρό χρονικό διάστη
α. 
∆εν είναι κατάλληλος για την κατάψυξη τροφί
ων.
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5.2.6

5.2.7
B

TTIIPP

Μεσαία θέση

Οι συνθήκες του περιβάλλοντος επηρεάζουν την απόδοση της συσκευής.

Επιλέξτε την 
εσαία θέση όταν η θερ
οκρασία του περιβάλλοντος 
κυ
αίνεται 
εταξύ των +15°C και +25°C βαθ
ών. Η συσκευή λειτουργεί 
στην ιδανική περιοχή απόδοσης.

Τα ψυγεία της DOMETIC λειτουργούν σύ'φωνα 'ε την αρχή τηςαπορρόφησης.
Σύ'φωνα 'ε τους νό'ους της φυσικής ένα σύστη'α απορρόφησης αντιδρά 'ε αδρ-
άνεια σε 'εταβολές του ρυθ'ιστή θερ'οστάτη, σε απώλεια ψύχους όταν ανοίγουν
οι πόρτες ή στην αποθήκευση προϊόντων. Οι συσκευές κατατάσσονται στην κατη-
γορία κλί'ατος SN σύ'φωνα 'ε το πρότυπο EN/ISO 7371 σε θερ'οκρασίες περιβά-
λλοντος που κυ'αίνονται 'εταξύ +10°C έως 32°C βαθ'ούς.

5.3

� Ένδειξη βαθ
ίδων λειτουργίας (D) για την οπτική ανα-
παράσταση της ρυθ
ισ
ένης θερ
οκρασίας (MIN - MAX)


ε τέσσερις ενδείξεις LED.
� Ρυθ
ιστής φωτεινότητας LED (Ε) για την ρύθ
ιση του
φωτισ
ού της ένδειξης LED (προσβάσι
ος 
όνο 
ε
ανοιχτή πόρτα).

D

E

Κάτω από το πλαίσιο βρίσκεται ένας τροχός για
την ρύθ
ιση της φωτεινότητας 

(βλ. θέση Ε παραπάνω.
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Προετοι'άστε παγάκια
Τα παγάκια παγώνουν καλύτερα την νύχτα. Την νύχτα επιβαρύνεται περισσότερο το 
ψυγείο και η συσκευή έχει περισσότερα αποθέ
ατα ενέργειας.

Απόψυξη
Μετά από καιρό θα πιάσουν πάγο οι ράβδοι ψύξης.
Αν το στρώ
α φτάσει περίπου τα 3 χιλιοστά, πρέπει να γίνει απόψυξη του ψυγείου:

1. Σβήστε το ψυγείο σύ
φωνα 
ε τις οδηγίες στο κεφ. "5.8 ΣΒΗΣΙΜΟ"
2. Βγάλτε την παγοθήκη και τα τρόφι
α.
3. Αφήστε ανοιχτή την πόρτα του ψυγείου.
4. Μετά την απόψυξη (παγοθήκη και ράβδοι ψύξης δεν έχουν πάγο) στεγνώστε το 

ψυγείο σκουπίζοντας 
ε ένα πανί.
5. Σκουπίστε το λιω
ένο νερό στην παγοθήκη 
ε ένα πανί.
6. Ανάψτε πάλι το ψυγείο όπως περιγράφεται στο κεφ. "5.2".

Μην αφαιρείτε ποτέ το στρώ
α πάγου βίαια ή 
ην προσπαθήσετε 
ποτέ να επισπεύσετε την απόψυξη 
ε προβολέα θερ
ότητας.

Παρατήρηση:
Το λιω
ένο νερό του κυρίου θαλά
ου ψύξης συγκεντρώνεται σε ένα δοχείο που
βρίσκεται στην πίσω πλευρά του ψυγείου. Εκεί εξατ
ίζεται το νερό.

Τοποθέτηση των ραφιών

5.5

5.6

1. Γε
ίστε την
παγοθήκη 
ε
πόσι
ο νερό.

2. Τοποθετήστε την
παγοθήκη στο θάλα-

ο κατάψυξης.

5.4

1. Ανοίξτε το 
προστι-
νό και το πίσω κλιπ
ασφαλείας.

2. Σπρώξτε το ράφι
προς τα αριστερά και
τραβήξτε προς τα πάνω
για να το βγάλετε.

Αποσυναρ'ολόγηση :

2.

1.

Η συναρ'ολόγηση γίνεται 'ε την αντίθετη σειρά.

Χρησι'οποιείτε 'όνο πόσι'ο
νερό!
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Kλείδω'α πόρτας

Σβήσι'ο

Χει'ερινή λειτουργία
1. Ελέγξτε σε τακτικά διαστή
ατα αν τα πλέγ
ατα αερισ
ού και ο αγωγός καυσαερ-

ίων είναι φραγ
ένα από χιόνι, φύλλα κτλ.

5.8

2. Όταν η εξωτερική θερ
οκρασία πέσει κάτω από τους +8°C, πρέπει να τοποθετη-
θεί το χει
ερινόκάλυ

α.  Η συσκευή προστατεύεται έτσι από τον πολύ ψυχρό χει-

ερινό αέρα.

Πλέγ
α αερισ
ού κάτω (L200) Πλέγ
α αερισ
ού πάνω 
ε αγωγό καυσαερίων 
(L100)

3. Τοποθετήστε και κλειδώστε την γρίλλια αερισ
ού.

5.9

θέση παρκαρίσ
ατος / 
ακινητοποίηση

5.7

1. Γυρίστε τον διακόπτη επιλογής
ενέργειας (Α) στην θέση "OFF".
Η συσκευή έχει σβήσει εντελώς!

2. Στερεώστε την πόρτα 
ε την ακινητοποίη-
ση πόρτας. Η πόρτα παρα
ένει ανοιχτή 
ια
σχισ
ή για την αποφυγή σχη
ατισ
ού

ούχλας 
έσα στην συσκευή.n.

Σβήσι'ο λειτουργίας υγραερίου!
Αν το ψυγείο 
είνει εκτός λειτουργίας για πολύ καιρό, κλείστε την
βαλβίδα φραγ
ού του οχή
ατος και την βαλβίδα της φιάλης.

κλείστεανοίξτε

A

Σκεπάστε 
ε το χει
ερινό κάλυ

α ακό
α και όταν το
όχη
α δεν πρόκειται να κυκλοφορήσει για ένα 
εγάλο
χρονικό διάστη
α ή όταν θα καθαριστεί εξωτερικά.
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Φωτισ'ός

Αλλαγή διακοσ'ητικής πρόσοψης

∆ιαστάσεις διακοσ'ητικής πλάκας σε χιλιοστά:
Μοντέλο Ύψος Πλάτος Πάχος

RM 7271 /..75 730+1 453,5+1 3,2
RM 7361 /..65 730+1 453,5+1 3,2
RM 7371 730+1 453,5+1 3,2
RM 7291 /..95 730+1 491,5+1 3,2
RM 7401 /..05 730+1 491,5+1 3,2
RM 7541 /..45 730+1 491,5+1 3,2
RM 7551 /..55 738+/-1 498,5+1 3,0

5.10

1. Ανοίξτε την πόρτα
και λασκάρετε την
βίδα του 
εντεσέ.

2. Αφαιρέστε την
πόρτα προς τα πάνω.

3. Ξεβιδώστε τον πήχυ κάλυψης
(3 βίδες).

4. Αφαιρέστε την
διακοσ
ητική πλάκα
της πρόσοψης και
τοποθετήστε την και-
νούρια πλάκα.

5. Βιδώστε τον πήχυ. 6. Τοποθετήστε
την πόρτα.

7. Σφίγξτε την
βίδα του 
εντεσέ.

5.11

1. Λασκάρετε το κάλυ

α. 2. Αφαιρέστε την 
κα

ένη λά
πα.

3. Βάλτε την καινούρια
λά
πα.

4. Πιέστε το κάλυ

α πάλι 
στην θέση του.

90°

1.

2.

Παρατήρηση
Συνεχής τάση 12V:
1 τε
άχιο λά
πα, 12V, 2W

Ανταλλακτικές λά'πες διατίθενται από το
σέρβις Dometic

Αλλαγή λά'πας :
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Αλλαγή φοράς ανοίγ'ατος πόρτας5.12

1. Ανοίξτε την πόρτα,
λασκάρετε την βίδα του

εντεσέ και φυλάξτε
την.

2. Αφαιρέστε την
πόρτα προς τα πάνω.

5. Τοποθετήστε την πόρτα. 8. Σφίγξτε την βίδα 
του 
εντεσέ.

3. 4.

6. 7.

∆εν είναι πάντα δυνατό να αλλάζει το άνοιγ
α της πόρτας όταν η συσκευή έχει τοποθετηθεί.
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Αντι'ετώπιση βλαβών5.13

Βλάβη: Το ψυγείο δεν λειτουργεί στην λειτουργίαυγραερίου

Πιθανή αιτία Αυτοβοήθεια 

α) Η φιάλη υγραερίου είναι άδεια.

β) Είναι ανοιχτή η ενδιά
εση εγκατάσταση
φραγ
ού;

γ) Υπάρχει αέρας στο σωλήνα;

α) Αλλάξτε την φιάλη υγραερίου.

β) Ανοίξτε την ενδιά
εση εγκατάσταση
φραγ
ού.

γ) Αναβοσβήστε την συσκευή. 
Επαναλάβατε 3-4φορές, αν χρειαστεί.

Πριν τηλεφωνήσετε ένα εγκεκρι
ένο συνεργείο σέρβις, ελέγξτε πρώτα αν:

1. Έχουν τηρηθεί οι οδηγίες στο κεφάλαιο «Έναρξη λειτουργίας του ψυγείου».

2. Στέκεται το ψυγείο οριζόντια.

3. Το ψυγείο 
πορεί να λειτουργήσει 
ε κάποια από τις διαθέσι
ες πηγές ενέργειας. 

Βλάβη: Το ψυγείο δεν λειτουργεί στα 12V.

Πιθανή αιτία Αυτοβοήθεια 

α) Η ασφάλεια του οχή
ατος κάηκε.

β) Η 
παταρία αποφορτίστηκε.

γ) Η ανάφλεξη δεν άναψε.

α) Βάλτε καινούρια ασφάλεια.

β) Ελέγξτε και φορτίστε την 
παταρία.

γ) Βάλτε 
προς τον κινητήρα.

Βλάβη: Το ψυγείο δεν ψύχει ικανοποιητικά.

Πιθανή αιτία Αυτοβοήθεια 

α) Ο αερισ
ός της συσκευής ψύξης δεν 
επαρκεί.

β) Η ρύθ
ιση του θερ
οστάτη είναι πολύ 
χα
ηλή.

γ) Ο συ
πυκνωτής έχει πιάσει πολύ 
πάγο.

δ) Βάλατε πολύ ζεστά τρόφι
α.

ε) Η συσκευή δεν έχει πολύ ώρα που
λειτουργεί.

α) Ελέγξτε αν τα πλέγ
ατα αερισ
ού είναι 
ελεύθερα.

β) Γυρίστε το θερ
οστάτη σε 
εγαλύτερη θέση.

γ) Ελέγξτε αν κλείνει ερ
ητικά η πόρτα του 
ψυγείου.

δ) Αφήστε τα τρόφι
α πρώτα να κρυώσουν.

ε) Ελέγξτε την ψύξη 
ετά από λίγες ώρες
λειτουργίας του ψυγείου.

Βλάβη: Το ψυγείο δεν λειτουργεί στα 230V.

Πιθανή αιτία Αυτοβοήθεια 

α) Η ασφάλεια του οχή
ατος κάηκε.

β) Το όχη
α δεν συνδέθηκε στο δίκτυο
ρεύ
ατος.

γ) AES: Λειτουργία υγραερίου παρά την 
σύνδεση
ε το δίκτυο;       

α) Βάλτε καινούρια ασφάλεια.

β) Αποκαταστήστε την σύνδεση 
ε το δίκτυο 
ρεύ
ατος.

γ) Η συσκευή δουλεύει στην λειτουργία 
υγραερίου γιατί η τάση είναι ελάχιστη 
(επαναφέρεται αυτό
ατα στην λειτουργία των
230V).
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Συντήρηση
� Εργασίες στο σύστη'α αερίου και στα ηλεκτρικά επιτρέπεται να γίνουν 

'όνο από έναν ειδικευ'ένο τεχνικό. Συνιστά
ε να αποτανθείτε σε εξουσιοδο-
τη
ένο συνεργείο εξυπηρέτησης πελατών για τέτοιες εργασίες. 

� Σύ
φωνα 
ε τους ισχύοντες κανονισ
ούς πρέπει να επιστήσου
ε την προσοχή 
σας στο γεγονός ότι η εγκατάσταση αερίου και οι συνδεδε
ένοι αγωγοί καυσαερ
ίων πρέπει να ελέγχονται από έναν εξουσιοδοτη
ένο τεχνικό πριν την πρώτη 
λειτουργία και κατόπιν κάθε δύο χρόνια για να διαπιστώνετε ότι τηρείται το ευρω-
παϊκό πρότυπο ΕΝ 1949. Μετά από αυτόν τον έλεγχο εκδίδεται ένα ανάλογο 
πιστοποιητικό. Ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης είναι υπεύθυνος για να 
φροντίσει να διεξαχθεί αυτός ο έλεγχος.

� Ο καυστήρας του υγραερίου πρέπει, αν χρειαστεί, να καθαρίζεται από ρύπους 
τουλάχιστον 
ια φορά το χρόνο. Συνιστού
ε επίσης να διεξάγεται 
ια συντήρηση 
όταν το όχη
α δεν έχει χρησι
οποιηθεί για ένα 
εγάλο χρονικό διάστη
α.

Ευθύνη προϊόντος
Η ευθύνη προϊόντος της κατασκευάστριας Dometic ΕΠΕ δεν συ
περιλα
βάνει ζη
ι-
ές που προκαλούνται στην συσκευή ή κοντά σ΄ αυτή από ακατάλληλο χειρισ
ό, 
ετ
ατροπές και επε
βάσεις στην συσκευή, συνέπειες από επιρροές του περιβάλλοντος,
όπως 
εταβολές θερ
οκρασίας και υγρασία αέρα, ή από επε
βάσεις τρίτων.

Περιβαλλοντικές υποδείξεις
Τα ψυγεία της Dometic ΕΠΕ δεν επιβαρύνονται από βλαβερά ψυκτικά υλικά όπως 
υδρογονάνθρακες του φθορίου (CFC/HCFC και HFC). Στη 
ονάδα ψύξης χρησι
ο-
ποιείται σαν ψυκτικό η α

ωνία (
ια φυσική ένωση από υδρογόνο και άζωτο). Σαν 

έσο για την 
όνωση από αφρό πολυουρεθανίου χρησι
οποιείται κυκλοπεντάνιο 
που δεν είναι βλαβερό για το όζον. 

Αποκο'ιδή
Συγκεντρώστε τα ανακυκλώσι
α υλικά της συσκευασίας και προσκο
ίστε τα στα 
τοπικά συστή
ατα συγκέντρωσης απορρι
άτων. Η συσκευή πρέπει να προσκο
ιστεί
σε ανάλογη εταιρία αποκο
ιδής που εγγυάται την εκ
ετάλλευση των ανακυκλώσι
ων

ερών της συσκευής και την κανονική αποκο
ιδή των υπολοίπων. Για την περιβαλ-
λοντικά φιλική εκκένωση του ψυκτικού 
έσου από όλα τα απορροφητικά τ
ή
ατα του
ψυγείου πρέπει να χρησι
οποιηθεί 
ια κατάλληλη εγκατάσταση αποκο
ιδής.

Υποδείξεις εξοικονό'ισης ενέργειας
� Όταν η εξωτερική θερ
οκρασία είναι κατά 
έσον όρον περίπου 25°C βαθ
ούς, 

αρκεί να λειτουργεί το ψυγείο στη 
εσαία θέση του θερ
οστάτη
(λειτουργία υγραερίου ή τάση δικτύου).

� Αν είναι δυνατόν, να τοποθετείται τρόφι
α που είναι ήδη λίγο κρύα.
� Μην εκτίθετε το ψυγείο στην ά
εση ηλιακή ακτινοβολία
� Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας κυκλοφορεί ανε
πόδισταγύρω από την 
ονάδα ψύξης.
� Κανονικές αποψύξεις εξοικονο
ούν ενέργεια (βλ.κεφ. "5.4 Απόψυξη").
� Ανοιγοκλείνετε γρήγορα την πόρτα του ψυγείου όταν βγάζετε τρόφι
α.
� Θέστε το ψυγείο σε λειτουργία περίπου 12 ώρες πριν το γε
ίσετε 
ε τρόφι
α.

5.15

5.16

5.17

5.18

5.14
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

Επιφυλάσσονται τεχνικές αλλαγές 
*Κατά 
έσον όρον κατανάλωση 
ετρη
ένη σε 
έση θερ
οκρασία περιβάλλοντος των 25°C 
σε σύγκλιση στα πρότυπα ISO.

∆ήλωση πιστότητας

5.19
Μοντέλο ∆ιαστάσεις

Υ x Π x Β (σε mm)
βάθος 'αζί 'ε την
πόρτα

Ωφέλι'ο
περιεχό'ενο
θάλα'ος 
κατάψυξης

Τι'ές σύνδεσης
δίκτυο / 'παταρία

Καθαρό
βάρος

Ανάφλεξη
Αυτο'ατι-
σ'ός 
ανάφλεξης

*Κατανάλωση
Ρεύ'α / Υγραέριο σε 24
ώρες

Nτουλάπα
'ε σκαλάκι

Μικτό
περιεχό'ενο
'αζί 'ε το θάλα'ο
κατάψυξης

RM 7271(L) 821x486x541 77 λίτρα 9,5 λίτρα 125 W / 120 W περίπου 2,5 KWh / 260 g 26 kg X X

RM 7275(L) 821x486x541 77 λίτρα 9,5 λίτρα 125 W / 120 W περίπου 2,5 KWh / 260 g 26 kg X X

RM 7291(L) 821x525x541 86 λίτρα 10,5 λίτρα 125 W / 120 W περίπου 2,6 KWh /  260 g 27 kg X X

RM 7295(L) 821x525x541 86 λίτρα 10,5 λίτρα 125 W / 120 W περίπου 2,6 KWh / 260 g 27 kg X X

RM 7361(L) 821x486x541 88 λίτρα 9,5 λίτρα 135 W / 130 W περίπου 2,6 KWh / 260 g 28 kg X

RM 7365(L) 821x486x541 88 λίτρα 9,5 λίτρα 135 W / 130 W περίπου 2,6 KWh / 260 g 28 kg X

RM 7371(L) 821x486x606 89 λίτρα 11,0 λίτρα 125 W / 130 W περίπου 2,5 KWh / 270 g 27 kg X X

RM 7401(L) 821x525x541 97 λίτρα 10,5 λίτρα 135 W / 130 W περίπου 2,6 KWh / 260 g 29 kg X

RM 7405(L) 821x525x541 97 λίτρα 10,5 λίτρα 135 W / 130 W περίπου 2,6 KWh / 260 g 29 kg X

RM 7541(L) 821x525x596 110 λίτρα 12,0 λίτρα 135 W / 130 W περίπου 2,6 KWh / 270 g 30 kg X

RM 7545(L) 821x525x596 110 λίτρα 12,0 λίτρα 135 W / 130 W περίπου 2,6 KWh / 270 g 30 kg X

RM 7551(L) 821x525x596 117 λίτρα 12,0 λίτρα 135 W / 130 W περίπου 2,6 KWh / 270 g 30 kg X

RM 7555(L) 821x525x596 117 λίτρα 12,0 λίτρα 135 W / 130 W περίπου 2,6 KWh / 270 g 30 kg X

5.20
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Κατά την συναρ
ολόγηση της συσκευής πρέπει να τηρηθούν οι τεχνικές και 
διοικητικές προδιαγραφές της χώρας, στην οποία θα βγεί η πρώτη άδεια 
κυκλοφορίας για το όχη
α. ∆ιαφορετικά πρέπεινα τηρηθούν οι οδηγίες 
συναρ
ολόγησης του κατασκευαστή.
Στην Ευρώπη, π.χ. πρέπει οι συσκευές υγραερίου, οι σωληνώσεις, η τοποθέ- 
τηση της φιάλης υγραερίου καθώς και η παραλαβή και ο έλεγχος 'όνωσης 
να ανταποκρίνονται στο πρότυπο EN 1949 για εγκαταστάσεις υγραερίου.

Εγκατάσταση
Η συσκευή και ο αγωγός καυσαερίων πρέπει να συναρ
ολογηθούν κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε να προσφέρουν εύκολη πρόσβαση για εργασίες σέρβις,να 
πορούν 
να αποσυναρ
ολογηθούν και να συναρ
ολογηθούν εύκολα, και να 
πορούν να 
αφαιρεθούν από το όχη
α χωρίς 
εγάλες δυσκολίες. 
Η εγκατάσταση της συσκευής επιτρέπεται να γίνει 'όνο από ειδικευ'ένο 
προσωπικό! Κατά την εγκατάσταση και σύνδεση της συσκευής πρέπει να 
τηρηθούν οι εξής αντίστοιχες προδιαγραφές που ανταποκρίνονται στην 
τελευταία εξέλιξη της τεχνολογίας:
�� Η εγκατάσταση αερίου πρέπει να γίνει σύ'φωνα 'ε τις εθνικές και τοπικές 

προδιαγραφές.
�� Τεχνικοί κανονισ'οί ΕΝ 1949, τεχνικοί κανονισ'οί ΕΝ 732
�� Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να γίνει σύ'φωνα 'ε τις εθνικές και 

τοπικές προδιαγραφές.
�� Τεχνικοί κανονισ'οί EN 1648-1 , EN 1648-2 , EN 60335-1, EN 60335-2-24
�� Τοπικές και οικοδο'ικές αστυνο'ικές προδιαγραφές
�� Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί προστατευό'ενη από υπερβολική 

θερ'αντική ακτινοβολία.
Η υπερβολική θερ
αντική ακτινοβολία προκαλεί απώλειες στην ψυκτική απόδοση 
και αυξη
ένη κατανάλωση ενέργειας.

Πλάγια εγκατάσταση
Αν η συσκευή τοποθετηθεί δίπλα από την πόρτα εισόδου, βεβαιωθείτε ότι οι γρίλλιες 
εξαερισ
ού δεν καλύπτονται από την ανοιγ
ένη πόρτα. (Σχ. 1, απόσταση πόρτα - 
γρίλλιας εξαερισ
ού ελάχ. 25 mm). ∆ιαφορετικά παρε
ποδίζεται ένας επαρκής 
εξαερισ
ός και προκαλεί απώλειες στην απόδοση ψύξης.
Η πλευρά 
ε την πόρτα του τροχόσπιτου συνήθως εξοπλίζεται και 
ε 
ια σκηνή 
από 
προστά. Αυτό δυσκολεύει ό
ως την εξαγωγή των αερίων καύσης και της 
θερ
ότητας από τις σχάρες εξαερισ
ού (απώλεια απόδοσης ψύξης)!

66..00

6.1

Σχ. 1

Γρίλλια εξαερισ
ού
ελεύθερη!
Οk!

6.1.1

Γρίλλιες εξαερισ
ού καλυ

ένες.
Απόσταση πόρτας - γρίλλιες 
εξαερισ
ού τουλάχιστον 25 mm).
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Εγκατάσταση στο πίσω 'έρος
Η εγκατάσταση στο πίσω 
έρος δεν είναι συχνά και τόσο ευνοϊκή τοποθέτηση 
γιατί δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί πάντα ένας ιδανικός αερισ
ός και εξαερι-
σ
ός (π.χ. η κάτω γρίλλια εξαερισ
ού καλύπτεται από τον προφυλακτήρα ή τους 
πίσω προβολείς του οχή
ατος (σχ. 2). Η 
έγιστη δυνατή ψύξη της 
ονάδας δεν 
είναι πραγ
ατικά διαθέσι
η.

Μια συχνή εναλλακτική λύση για την εγκατάσταση στο πίσω 
έρος είναι να τοπο-
θετηθούν οι γρίλλιες αερισ
ού και εξαερισ
ού στο πλάι (Β, σχ. 3).
Η ανακυκλοφορία αέρα-θερ
ότητας είναι πολύ περιορισ
ένη και ε
ποδίζει την 
επαρκή ψύξη των εναλλακτών θερ
ότητας (συ
πυκνωτής, απορροφητής).
Και η επιλογή τοποθέτησης της γρίλλιας στο δάπεδο δεν αφήνει επίσης το ρεύ
α
αέρα να κυκλοφορεί ελεύθερα (C, σχ. 3). 

Η 'έγιστη δυνατή ψύξη της 'ονάδας δεν είναι πραγ'ατικά διαθέσι'η!

Σε όλες τις δυνατότητες τοποθέτησης πρέπει να είναι εξασφαλισ'έν-
ος ο αερισ'ός και ο εξαερισ'ός,όπως περιγράφεται στο κεφ 6.3.

6.1.2

Σχ. 2

Γρίλλια εξαερισ
-
ού ελεύθερη!
Οk!

Σχ. 3

Μια ακατάλληλη εγκατάσταση από ανειδίκευτο τεχνικό προσωπικό
θέτει σε κίνδυνο την εγγύηση και ευθύνη του κατασκευαστή.
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Εφαρ'οστή εγκατάσταση χωρίς ρεύ'ατα
Τα ψυγεία στα τροχόσπιτα, αυτοκινού
ενα οχή
ατα ταξιδίου ή άλλα οχή
ατα πρέπει
να τοποθετούνται εφαρ
οστά και ερ
ητικά, χωρίς την δη
ιουργία ρευ
άτων, αυτό 
ση
αίνει, ότι ο αέρας καύσης για τον καυστήρα αερίου δεν αφαιρείται από τον 
κατοικήσι
ο χώρο και τα καυσαέρια παρε
ποδίζονται για να 
ην εισέρχονται στον 
κατοικήσι
ο χώρο (ΕΝ 1949).

Λύση 1:
Χρησι'οποιήστε το κιτ 'όνωσης εγκατάστασης
της Dometic 
(αρ. είδους 241 2559-00, διατίθεται από την
Dometic ΕΠΕ)

Περάστε στην εσοχή τοποθέτησης κάτω και από
τις πλευρές 
ονωτικές γλώσσες (Α). Τοποθετήστε
στην εσοχή τοποθέτησης 
ια λα
α-ρίνα (Β) 
ε

ια
ονωτική γλώσσα (Α) (βλ. διπλανό σχή
α). Η
λα
αρίνα (Β) πρέπει να περαστεί κατά τέτοιο
τρόπο ώστε να 
πορεί να διαφεύγει ο θερ
ασ
έν-
ος αέρας από την πάνω γρίλλια προς τα έξω. 
Στερεώστε την λα
αρίνα (Β) στον τοίχο του
τροχόσπιτου, όχι στο ψυγείο! Επιπλέον η λα
α-
ρίνα (B) 
αζί 
ε την 
ονωτική γλώσσα (Α) πρέπει
να 
ονώνει το ψυγείο από τον κατοικήσι
ο χώρο
(βλ. σχ.)

Το ψυγείο πρέπει να τοποθετηθεί οριζόντια
στην εσοχή.

Λύση 2:
Μια άλλη εναλλακτική λύση είναι να εξοπλίσετε το ψυ-
γείο 
ε 
ία επένδυση (Α). Η επένδυση (Α) πρέπει να στε-
ρεωθεί στον τοίχο του τροχόσπιτου, όχι στο ψυ-γείο!
Κάτω και πλάι στην επένδυση πρέπει να περαστούν

ονωτικές λωρίδες. Το ψυγείο 
παίνει στο τέλος από

προστά 
έσα στην επένδυση.

Και οι δύο λύσεις διευκολύνουν την εισαγωγή και
εξαγωγή της συσκευής σε περίπτωση σέρβις.

Ο χώρος 
εταξύ του τοίχου του τροχόσπιτου και του
ψυγείου είναι τώρα 
ονω
ένος από τον κατοικήσι
ο
χώρο και δεν 
πορούν έτσι πλέον να διεισδύσουν καυσ-
αέρια 
έσα σ΄ αυτόν. Κατά την ερ
ητική εγκατάσταση 

δεν χρειάζεται να χρησι
οποιηθεί ειδικός αγωγός καυσαερίων. Τα καυσαέρια διαφε
ύγουν από την πάνω γρίλλια του αερισ
ού/εξαερισ
ού προς τα έξω. Γι΄ αυτόν τον 
τρόπο εγκατάστασης συνιστάται να τοποθετηθεί επάνω και κάτω η ίδια γρίλλια 

εξαερισ
ού (L200) χωρίς αγωγό καυσαερίων.

6.2

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ εύφλεκτα υλικά (ειδικά 'ονωτική σιλικόνη ή παρ-
ό'οια υλικά) για 'όνωση! Σ' αυτή την περίπτωση παύει να ισχύει η ευθύ-
νη για το προϊόν και η εγγύηση του κατασκευαστή της συσκευής.
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Σ' αυτήν την περίπτωση δεν χρειάζεται να τοποθετηθεί το πάνω χει'ερινό
κάλυ''α κατά την λειτουργία υγραερίου!

Σε περίπτωση που επιθυ
είτε καπνοδόχο καυσαερίων παρόλο που υπάρχει 
εφαρ
οστή εγκατάσταση, τοποθετήστε στο επάνω άνοιγ
α του αερισ
ού το σύστη
α 
αερισ
ού L100 
ε αγωγό καυσαερίων. 

Εγκατάσταση καπνοδόχου βλ. κεφ. 6.7.

Αερισ'ός / Εξαερισ'ός
Η τέλεια εγκατάσταση της συσκευής είναι πολύ ση
αντική για την λειτουργία της, 
επειδή στην πίσω πλευρά της συσκευής φυσιολογικά δη
ιουργείται θερ
ότητα, που 
πρέπει να οδηγηθεί προς τα έξω.

Όταν η θερ'οκρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλή, η πλήρης απόδοση της 
'ονάδας ψύξης εξασφαλίζεται 'όνο από τον επαρκή αερισ'ό/εξαερισ'ό.

Ο αερισ
ός της 
ονάδας γίνεται 
ε δύο ανοίγ
ατα στον τοίχο του τροχόσπιτου. Ο 
φρέσκος αέρας εισέρχεται κάτω και διαφεύγει θερ
ασ
ένος 
έσω της επάνω γρίλλιας 
αερισ
ού (σαν σε καπνοδόχο). Η επάνω γρίλλια αερισ
ού πρέπει να τοποθετηθεί όσο
πιο ψηλά γίνεται πάνω από τον συ
πυκνωτή (Α). Η κάτω γρίλλια αερισ
ού 
πρέπει να είναι ευθυγρα

ισ
ένη 
ε το δάπεδο του οχή
ατος, για να 
πορεί να δια- 
φεύγει κατευθείαν στην ύπαιθρο 
ια τυχόν διαρροή αερίου (το αέριο είναι βαρύτερο 
από τον αέρα). Αν αυτή η κατάταξη δεν είναι δυνατή, τότε ανοίξτε 
ια τρύπα 
τουλάχιστον 40 χιλιοστά στο δάπεδο της εσοχής, για να διαφεύγει τυχόν διαρρέον 
αέριο προς τα έξω (σύ
φωνα 
ε ΕΝ 1949).
Οι γρίλλιες αερισ'ού πρέπει να έχουν 'ια ελεύθερη διατο'ή τουλάχιστον των 
250 τετραγ.εκ. Αυτό γίνεται 'ε το σύστη'α αερισ'ού/εξαερισ'ού του απορρο- 
φητή Dometic L100 / L200, που έχει ελεγχθεί και εγκριθεί γι΄ αυτόν τον σκοπό.
Το άνω σύστη
α αερισ
ού (L100) αποτελείται από ένα πλαίσιο εγκατάστασης 
(R1640), 
ια γρίλλιααερισ
ού 
αζί 
ε αγωγό καυσαερίων (A1620) και ένα χει
ερινό 
κάλυ

α (WA120). Το κάτω σύστη
α αερισ
ού (L200) αποτελείται επίσης από ένα 
πλαίσιο εγκατάστασης (R1650), 
ια γρίλλια αερισ
ού (A1630, χωρίς αγωγό 
καυσαερίων) και ένα χει
ερινό κάλυ

α (WA130).

6.3


ε σκαλάκιχωρίς σκαλάκι

15-20mm 15-20mm

Τυχόν αποκλίσεις χρειάζονται την έγκριση του
κατασκευαστή.

Η σωστή τοποθέτηση της κάτω γρίλλιας αερισ'ού διευκολύνει την 
πρόσβαση προς τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις 
αερίου για εργασίες συντήρησης.
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Εγκατάσταση σύστη'α αερισ'ού6.4

3. Τοποθετήστε την γρίλλια αερισ
ού.

6. Τοποθετήστε το χει
ερινό κάλυ

α.

2. Τοποθετήστε το πλαίσιο ...

4. Κλειδώστε την γρίλλια αερισ
ού.

5. Περάστε το πλαίσιο του αγωγού καυσαερίων.
(
όνο στο πάνω σύστη
α εξαερισ
ού L100).

... και βιδώστε.

1. Μονώστε αδιάβροχα το πλαίσιο εγκατάστασης.

Ο αρ. 1 δεν ισχύει όταν το πλαίσιο εγκατάστασης διαθέτει 
ενσω
ατω
ένη 
όνωση.

Για την εγκατάσταση της γρίλλιας αερισ
ού κόβονται δύο τετράγωνα πλαίσια
σε 
έγεθος 451 mm  x 156 mm στον εξωτερικό τοίχο του τροχόσπιτου (θέση
των πλαισίων βλ. κεφ. 6.3).

L 100 L 200
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Εσοχή τοποθέτησης
Το ψυγείο πρέπει να τοποθετηθεί ερ
ητικά 
έσα στην εσοχή. 
Οι διαστάσεις της εσοχής αναφέρονται στον διπλανό πίνακα. Το σκαλάκι Α
χρειάζεται 
όνο σε ντουλάπια 
ε σκαλάκια. Η συσκευή ωθείται 
έσα στην εσοχή 

έχρι να ευθυγρα

ιστεί η 
προστινή ακ
ή του ψυγείου 
ε την 
προστινή ακ
ή της 
εσοχής. Ανά
εσα στο πίσω τοίχω
α της εσοχής και της 
ονάδας ψύξης πρέπει να 
υπάρχουν ελεύθερα 15-20 χιλιοστά! Το δάπεδο της εσοχής πρέπει να είναι επίπεδο, 
για να 
πορεί η συσκευή να 
πει στην σωστή της θέση σπρώχνοντας. Το δάπεδο 
πρέπει να είναι σταθερό ώστε να 
πορεί να σηκώνει το βάρος της συσκευής. 
Το ψυγείο πρέπει να τοποθετηθεί οριζόντια 'έσα στην 

εσοχή.
∆ιαστάσεις εσοχής:

Μοντέλο Ύψος Η Πλάτος Β         Βάθος Β     Ύψος σκαλάκι Hst  Βάθος σκαλάκι Hst

Στερέω'α του ψυγείου
Στα πλευρικά τοιχώ
ατα του ψυγείου υπάρχουν τέσσε-
ρις συνθετικοί κάλυκες 
ε βίδες για να στερεωθεί το
ψυγείο. Τα πλευρικά τοιχώ
ατα ή οι πήχεις που
υπάρχουν για το στερέω
α του ψυγείου πρέπει να
προβλεφθούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τοψυγείο να
στέκεται σταθερά ακό
η και όταν υπάρχει αυξη
ένη
καταπόνηση (κατά την διαδρο
ή).
Γυρίστε τις βίδες 'όνο 'ε τους ανάλογους κάλυκες,
γιατί διαφορετικά θα καταστραφούν διάφορα
καλυ''ένη τ'ή'ατα, όπως αγωγοί, κλπ.

Αφού 
πει το ψυγείο στην τελική του θέση, βιδώνονται
οι βίδες 
έσω της λα
αρινένιας θήκης του ψυγείου στον
τοίχο της εσοχής.

6.5

6.6

Πλάτος εσοχής = B Πλάτος εσοχής = B

RM 7271          825 mm 490 mm             515 mm 220 mm 235 mm
RM 7275          825 mm 490 mm             515 mm 220 mm 235 mm
RM 7291          825 mm 529 mm             515 mm 220 mm 235 mm
RM 7295          825 mm 529 mm             515 mm 220 mm 235 mm
RM 7361          825 mm 490 mm             515 mm - -
RM 7365          825 mm 490 mm             515 mm - -
RM 7371          825 mm 490 mm             580 mm 220 mm 235 mm
RM 7401          825 mm 529 mm             515 mm - -
RM 7405          825 mm 529 mm             515 mm - -
RM 7541          825 mm 529 mm             570 mm - -
RM 7545          825 mm 529 mm             570 mm - -
RM 7551          825 mm 529 mm             570 mm - -
RM 7555          825 mm 529 mm             570 mm - -
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Αγωγός καυσαερίων
Ο αγωγός καυσαερίων πρέπει να εξασφαλίζει την δυνατότητα της πλήρους 
απαγωγής των προϊόντων της καύσης έξω από τον κατοικήσι'ο χώρο. 
Ο αγωγός καυσαερίων πρέπει πάντα να έχει ανοδική κατεύθυνση, για να 
αποφεύγεται η συλλογή συ'πυκνώ'ατος υγρού.

Μοντάζ καπνοδόχου καυσαερίων στην πάνω γρίλλια

6.7

6.7.1

ελάχ. 10 mm

έγ. 20 mm

Μια εγκατάσταση από 'η ειδικευ'ένο προσωπικό 'ειώνει 
την απόδοση ψύξης και διακινδυνεύει την εγγύηση.

1. Τοποθετήστε ένα τε
άχιο Τ (Ε) στον αντάπτορα (F) ή πάνω στον σωλήνα 
καυσαερίων (Κ) και στερεώστε 
ε την βίδα (G). Βεβαιωθείτε ότι ο διανε
ητής 
θερ
ότητας (H) έχει 
πεί στην προοριζό
ενη θέση του.

2. Περάστε το σωλήνα καυσαερίων 
αζί 
ε το κάλυ

α (C) 
έσα από το ειδικό
άνοιγ
α του πλαισίου (Ι) και συνδέστε 
ε το τε
άχιο Τ (Ε). Αν χρειαστεί, κόψτε 
το σωλήνα καυσαερίων (C) στο σωστό 
ήκος.

3. Τοποθετήστε τη γρίλλια αερισ
ού (D) στο πλαίσιο εγκατάστασης (Ι) και  
ασφαλίστε 
ε το κλείστρο που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της γρίλλιας.

4. Τοποθετήστε το κάλυ

α (Β) στο σωλήνα καυσαερίων (C).

5. Τοποθετήστε το εξάρτη
α για τον αγωγό καυσαερίων (Α) στη γρίλλια αερισ
ού (D).

Σ΄ αυτό το είδος αγωγού καυσαερίων 
πορεί να 
πει το χει
ερινό κάλυ

α.
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Ξεχωριστός αγωγός καυσαερίωí (Ειδικό εξάρτη'α)

1. Κόψτε ένα πλαίσιο 80 x 40 χιλιοστά στον
εξωτερικό τοίχο του τροχόσπιτου (Ι). Η θέση 
του πλαισίου πρέπει να αντιστοιχεί στο 
εκάστοτε 
οντέλο ψυγείου και τις συνθήκες 
εγκατάστασης.
2. Τοποθετήστε ένα τε
άχιο Τ (Ε) στον αντά-

πτορα (F) ή πάνω στον σωλήνα καυσαερίων (Κ) και στερεώστε 
ε την βίδα (G).
Βεβαιωθείτε ότι ο διανε
ητής θερ
ότητας (H) έχει 
πεί στην προοριζό
ενη θέση του.
3. Περάστε το σωλήνα καυσαερίων (C) εντελώς 
έσα από το άνοιγ
α.
4. Συνδέστε το σωλήνα καυσαερίων (C) 
ε το τε
άχιο Τ (Ε). Αν χρειαστεί, κόψτε το 

σωλήνα καυσαερίων (C) στο σωστό 
ήκος.
5. Βουλώστε το πλαίσιο 
ε 
η αναφλέξι
ο υλικό (π.χ. στουπί από πετρο
άζα).
6. Βιδώστε την λα
αρίνα στερέωσης (D).
7. Τοποθετήστε το καπάκι (Β) πάνω στο σωλήνα καυσαερίων (C).
8. Βιδώστε τον εξωτερικό πίνακα (A).

Εγκατάσταση αερίου
� Ουσιαστικά πρέπει να τηρούνται οι κανονισ'οί που αναφέρονται στο 

κεφ. 6.1!

�� Οι συσκευές προορίζονται αποκλειστικά για την λειτουργία 'ε υγραέριο 
(προπάνιο/βουτάνιο) και σε κα'ία περίπτωση 'ε φωτιστικό ή φυσικό αέριο 
(EN 27418). 

� Ένας ρυθ'ιστής πίεσης σταθερής ρύθ'ισης σύ'φωνα 'ε το πρότυπο 
ΕΝ 12864 πρέπει να συνδεθεί 'ε τη φιάλη υγραερίου.

�� Ο ρυθ'ιστής πίεσης πρέπει να αντιστοιχεί 'ε την πίεση λειτουργίας που 
αναγράφεται στην πινακίδα τύπου της συσκευής. Η πίεση λειτουργίας 
αντιστοιχεί στην κανονική πίεση της χώρας προορισ'ού (EN 1949, EN 732).

�� Για ένα όχη'α επιτρέπεται 'όνο 'ια ενιαία πίεση σύνδεσης! Μια πινακίδα 
υποδείξεων πρέπει να βρίσκεται πάντα τοποθετη'ένη στο χώρο 
τοποθέτησης της φιάλης υγραερίου, να είναι καλά ορατή και να αναγράφει 
διαρκώς και ευκρινώς την υπόδειξη περί της πίεσης λειτουργίας.

�� Η σύνδεση του υγραερίου προς την συσκευή πρέπει να είναι σταθερή και 
χωρίς τάσεις, να γίνει 'εσωλήνες και να είναι σταθερά συνδεδε'ένη 'ε 
το όχη'α (απαγορεύονται τα λάστιχα σαν σωλήνες) (EN 1949).

6.7.2

Κόψι
ο πλαισίου:
80 mm ύψος
40 mm πλάτος

6.8

ελάχ. 10 mm

έγ. 20 mm



�� Η σύνδεση του υγραερίου 'ε την συσκευή γίνεται 'ε ένα κοχλιωτή σύνδεση 
δακτυλίου (Ermeto) L8,DIN 2352-ST σύ'φωνα 'ε το πρότυπο EN 1949.

Η σύνδεση του υγραερίου επιτρέπεται να γίνει 'όνο από έναν ειδικευ'έ-
νο τεχνικό! 
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BE X

DK X

DE X X

FI X

FR X

GR            X X

IE X X

IS X

IT X

LU X X

NL X X

NO X

AT X X

PT X X

SE X

CH X X

ES X

UK X X X

Κατηγορία I3P(30) I 3P(37) I3P(50) I3+                      I3B/P(50) I3B/P(30)

mbar                        30 37 50 28-37 30-37 50 30
Ζεύγος πίεσης   Ζεύγος πίεσης

Πίεση σύνδεσης

Μετά την εγκατάσταση από ειδικευ
ένο προσωπικό πρέπει να γίνει έλεγχος

όνωσης και 
ια δοκι
ή φλόγας σύ
φωνα 
ε το πρότυπο ΕΝ 1949 από έναν
εξουσιοδοτη
ένο τεχνίτη*.
Μετά τον έλεγχο πρέπει να εκδοθεί ένα αντίστοιχο πιστοποιητικό. 
*Εξουσιοδοτη'ένος τεχνίτης
Εξουσιοδοτη
ένοι τεχνίτες είναι αναγνωρισ
ένοι τεχνικοί που 
ε βάση την εκπαίδευση και τις
γνώσεις τους προσφέρουν την εγγύηση ότι ο έλεγχος 
όνωσης έγινε κανονικά.

Η συσκευή ψύξης πρέπει να 
πορεί να ασφαλίζεται 

ε ένα εξάρτη
α φραγ
ού (C) στον αγωγό παροχής. 
Το εξάρτη
α φραγ
ού πρέπει να προσφέρει εύκολη
πρόσβαση στον χρήστη.

C

SW 14 SW 17

ΠΡΟΣΟΧΗ

20 Nm
'έγ.

15 Nm
'έγ.
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Ηλεκτρική εγκατάσταση
Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να γίνει από έναν εξουσιοδοτη'ένο
τεχνίτη! Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να γίνει σύ'φωνα 'ε τις 
εθνικές προδιαγραφές των εκάστοτε χωρών (για την Ευρώπη 
ΕΝ 60335-2-24, ΕΝ 1648-1,ΕΝ 1648-2).
Τα καλώδια σύνδεσης πρέπει να τοποθετηθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε
να 'ην έρχονται σε επαφή'ε τα θερ'ά 'έρη της 'ονάδας / του
καυστήρα ή 'ε αιχ'ηρές ακ'ές.
Οι προεκτάσεις στην εσωτερική εγκατάσταση ή η σύνδεση άλλων 
ηλεκτρικών εξαρτη'άτων (π.χ. συ'πληρω'ατικός ανε'ιστήρας) στην
εσωτερική καλωδίωση της συσκευής καταστούν άκυρη την άδεια e1/CE
καθώς και κάθε απαίτηση εγγύησης και ευθύνης του κατασκευαστή!

Σύνδεση δικτύου
Η παροχή ρεύ'ατος πρέπει να γίνει σε 'ια πρίζα κανονικά γειω'ένη ή
σε 'ια γειω'ένη σταθερή σύνδεση.
Αν χρησι'οποιηθεί σύνδεση δικτύου 'ε φις, το φις πρέπει να είναι εύ-
κολα προσβάσι'ο.

Συνιστάται να τοποθετηθεί η παροχή 
έσω ενός αυτό
ατου ασφάλισης από το 
όχη
α. Το καλώδιο σύνδεσης 
ε το δίκτυο πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε να 

ην έρχεται σε επαφή 
ε τα θερ
ά 
έρη της 
ονάδας / του καυστήρα ή 
ε αιχ
ηρές
ακ
ές.

Αν καταστραφεί το καλώδιο σύνδεσης, πρέπει για την αποφυγή 
κινδύνων να αντικατασταθεί από το συνεργείο της Dometic ή από ένα
ανάλογα καταρτισ'ένο προσωπικό. Χρησι'οποιήστε 'όνο το αυθεντικό
καλώδιο της Dometic αν πρέπει να γίνει ανταλλαγή.

Σύνδεση 'παταρίας
Το καλώδιο σύνδεσης του οχή
ατος των 12V πρέπει να συνδεθεί σε σειρά κλέ

ας
στο ψυγείο 
ε την σωστή πολικότητα. Η καλωδίωση για το φυσίγγιο θέρ
ανσης 
(βλ. σχ. συνδεσ
ολογίας σύνδεση Α/Β, καλώδιο σύνδεσης λευκό/κόκκινο) θα 
πρέπει να γίνει 
ε 
ια κατευθείνα, όσο το δυνατόν 
ικρή σύνδεση 
ε την 
παταρία 
ή την γεννήτρια.

Στο όχη'α πρέπει να χρησι'οποιηθεί ασφάλεια 16Α για το κύκλω'α των 12V.
Για να 
ην ξεχνιέται ανα

ένη η λειτουργία των 12V όταν σβήνει ο κινητήρας του 
οχή
ατος (η 
παταρία αποφορτίζεται σε λίγες ώρες), συνιστάται να γίνει η παροχή 
ρεύ
ατος για το φυσίγγιο θέρ
ανσης (σύνδεση Α/Β στο σχ. συνδεσ
ολογίας σελ. 
30) κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να διακόπτεται η παροχή 
όλις γυρίσει το κλειδί του 
κινητήρα. Η σύνδεση C/D (φωτισ
ός, ηλεκτρονικά, καλώδιοσύνδεσης 
αύρο/
ωβ; 
ασφάλεια 2Α στο όχη
α ) χρειάζεται συνεχής παροχή των 12V, συνεχές ρεύ
α!

Στην εγκατάσταση σε κάραβαν δεν επιτρέπεται να συνδεθούν 'εταξύ
τους οι αντίστοιχοι αγωγοί Μείον και Συν των συνδέσεων 12V των A/B
και C/D (ΕΝ 1648-1).

6.9

6.9.1

6.9.2

4  mm² < 6 m

6  mm² > 6 m

min 2,5 mm² (EN1648-1)

∆ιατο'ές γρα''ών Μήκος γρα''ών

Motorcaravan
Caravan (εσωτερικά)

Caravan (εξωτερικά)

2,5mm²
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Σύνδεση D+ και ηλιακή σύνδεση(S+) 
('όνο σε 'οντέλα RM 7XX5 L )

Σύνδεση D+:
Η σύνδεση D+ πρέπει να συνδεθεί 'ε την αντίστοιχη κλέ'α του 

οχή'ατος (σή'α γεννήτριας όταν ο κινητήρας δουλεύει).

Ηλιακή σύνδεση  (S+):

Η σύνδεση θα γίνεται 'όνο όταν χρησι'οποιείται 'ια ηλιακή 
εγκατάσταση 'ε ρυθ'ιστή ηλιακής φόρτισης 'ε έξοδο AES.
Ανάλογοι ρυθ
ιστές ηλιακής φόρτισης διατίθενται σε ειδικευ
ένα
καταστή
ατα.

Η ηλιακή σύνδεση "Solar" (S+) πρέπει να συνδεθεί 'ε την αντίστοιχη 
κλέ'α του ρυθ'ιστή ηλιακής φόρτισης (έξοδος AES).
∆ιατο'ές καλωδίων
Οι συνδέσεις δεν διαρρέονται από ρεύ
α υψηλής τάσης, γιαυτό δεν χρειάζεται 
κάποια ιδιαίτερα 
εγάλη διατο
ή γι΄ αυτές τις συνδέσεις (περίπου 1mm² αρκεί).

Πήχης κλέ'ας ('οντέλα RM 7XX1 L -  και RM 7XX5 L) 

Αναβάθ'ιση

Συνδέσεις:

A = 
άζα (γείωση) θερ
αντικό στοιχείο DC
B = συν θερ
αντικό στοιχείο DC
C = 
άζα (γείωση) ηλεκτρονικό σύστη
α
D = συν ηλεκτρονικό σύστη
α

D+ = σή
α γεννήτριας
S+ = σή
α εισόδου AES από τον ρυθ
ιστή

ηλιακής φόρτισης

A B

D+ S+

C D

- + +-

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  
Χειροκίνητη επιλογή ενέργειας σε 
αυτό'ατη επιλογή ενέργειας

Για όλες τις συσκευές RM 7XX1 (MES) υπάρχει ηδυνατότητα αναβάθ'ισης
σε 'ια συσκευή RM 7XX5 'ε λειτουργίες AES.
Αποτανθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο προϊόντων Dometic ή
στον δικό σας αντιπρόσωπο.

από το όχη
α

από την συσκευή

6.9.3

6.9.4

6.9.5
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Σχή'α συνδεσ'ολογίας
Σχή'α συνδεσ'ολογίας 'οντέλα RM 7XX1 L και RM 7XX5 L

6.9.6

Συνδέσεις:

A = 
άζα (γείωση) θερ
αντικό
στοιχείο DC

B = συν θερ
αντικό στοιχείο DC
C = 
άζα (γείωση) ηλεκτρονικό

σύστη
α
D = συν ηλεκτρονικό σύστη
α

Χρώ'ατα:
schwarz = 
αύρο
braun = καφέ
violett = 
ωβ
weiss = λευκό
grün = πράσινο  
gelb = κίτρινο
rot = κόκκινο

Συνδέσεις:

A = 
άζα (γείωση) θερ
αντικό
στοιχείο DC

B = συν θερ
αντικό στοιχείο DC
C = 
άζα (γείωση) ηλεκτρονικό

σύστη
α
D = συν ηλεκτρονικό σύστη
α

C B AD

Στα 'οντέλα RM 7XX1 L  δεν υπάρχει η σύνδε-
σηΧ106 (ηλιακό S+ και D+) !

Reed contacts
(sensor switching)

Ground

Ground

gas burner

heating element DC

ignition unit

valve

permanently
connection DC

lighting DC

heating element AC

mains
connection

temp. sensor

ignition
plug

ionisation
electrode

Ση'είωση:
Dauerversorgung perm. connection DC διαρκής παροχή
Anschlusskabel Netz ~ mains connection καλώδιο σύνδεσης δικτύου
Heizpatrone ~ heating element AC ~ φυσίγγιο θέρ
ανσης ~
Heizpatrone - heating element DC - φυσίγγιο θέρ
ανσης -
Zündelektrode ignition plug ηλεκτρόδιο ανάφλεξης
Ionisationselektrode ionisation electrode ηλεκτρόδιο ιονισ
ού
Feuerungsautomat ignition unit αυτο
ατισ
ός εστίας
Gasventil gas valve βαλβίδα αερίου
Gasbrenner gas burner καυστήρας αερίου
Temperaturfühler temp. sensor αισθητήρας θερ
οκρασίας
Beleuchtung Batterie - lighting DC φωτισ
ός         
παταρία
Reed-Kontakt Reed- contacts επαφή Reed
Erdung earth γείωση
Masse ground 
άζα (γείωση) 



Dometic GmbH
In der Steinwiese 16

D-57074 Siegen

www.dometic.de/caravan
www.dometic.com


