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CZ Kombinovaná chladnička s mrazničkou
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1 TECHNICKÉ PARAMETRY

1.1 Základní technické parametry chladničky jsou uvedeny v Tabulce 1.
 
Tabulka 1

Ochranná známka ROMO

Model RSF220W RSF260W

Kategorie 1) 6

Třída energetické účinnosti 2) F F

Nominální roční spotřeba energie při teplotě okolí +25 
°С, kW·h/rok 3) 204 207

Jmenovitý účinný objem, dm3

175 215

30 30

Prostor „No Frost“ Ne

Nominální doba zvýšení teploty produktu v mrazničce 
od –18 ° С do –9 ° С, h 12

Nominální mrazicí kapacita při teplotě okolí +25 °С, kg/
den 2 2

Klimatická třída 4) N

Upravená hladina akustického výkonu, dB, max. 41

Vestavný spotřebič Ne

Nominální hrubý objem, dm3 220 260

Nominální účinná skladovací plocha, m2 0,91 1,12

Rozměry, mm

výška 1310-10 1500-10

šířka 600-10 600-10

hloubka bez rukojeti 615-10 615-10

Čistá hmotnost, kg, max. 47 55

Teplota skladování mrazených výrobků, °С, max. -18

Teplota skladování čerstvých výrobků, °С Od 0 do +8

Průměrná teplota skladování čerstvých výrobků, °С, 
max. +4
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1) 1 – chladnička s jedním nebo více prostory pro skladování čerstvých potravin, 2 – 
chladnička typu „komora“, Komora a spotřebiče pro skladování vína, 3 – chladnička 
a chladič s 0hvězdičkovým prostorem, 4 – chladnička s 1hvězdičkovým prostorem, 
5 – chladnička s 2hvězdičkovým prostorem, 6 – chladnička s 3hvězdičkovým 
prostorem, 7 – chladnička s mrazničkou, 8 – vertikální mraznička, 9 – truhlicová 
mraznička, 10 – víceúčelové a jiné chladicí spotřebiče.

2) A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost).
3) Na základě standardních výsledků testů během 24 hodin. Skutečná spotřeba 

energie bude záviset na tom, jak se spotřebič používá a kde se nachází.
4) Tento spotřebič je určen k používání při teplotě okolí od +16 °C a do +32 °C.
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Obrázek 1 – Chladnička a jednotlivé komponenty
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2 POPIS SPOTŘEBIČE

2.1 V v souladu s obrázkem 1, se chladnička používá pro chlazení a krátkodobé 
skladování čerstvých potravinářských výrobků, nápojů, zeleniny a ovoce v přihrádce 
pro skladování čerstvých potravinářských výrobků (dále jen – RC.); na mrazení 
čerstvých potravinářských výrobků a dlouhodobé skladování mražených výrobků, 
přípravu jedlého ledu.

 VAROVÁNÍ! Tento chladicí spotřebič není určen k používání jako vestavný 
spotřebič.

2.2 Tento chladící spotřebič je určen k používání při okolních teplotách od +16 °C do 
+32 °C.

2.3 Celkový prostor potřebný k provozu chladničky je určen rozměry uvedenými na 
obrázku 2 v milimetrech. Pro snadné vyjmutí komponent z chladničky musí být 
dvířka chladničky otevřena pod úhlem minimálně 90°.

2.4 Zařízení pro regulaci teploty chladničky podle obrázku 3 je otočný ovladač 
termostatu (dále jen ovladač). Ovladač se otáčí ve směru a proti směru 
hodinových ručiček a má očíslované části. Dílek „1“ odpovídá nejvyšší teplotě 
(nejméně chlazení) ve vnitřním prostoru, dílek „7“ odpovídá nejnižší teplotě (nejvíce 
chlazení). Při nastavování teploty by měl být dílek otočného ovladače nastaven pod 
šipkou.

2.5 Na osvětlení v chladničce se používá LED světlo podle obrázku 1.
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3 PROVOZ SPOTŘEBIČE

3.1 PRVNÍ ZAPNUTÍ

3.1.1 Pokud chcete připojit chladničku k elektrické síti, zapojte napájecí kabel do 
elektrické zásuvky.
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Obrázek 2 – Chladnička (pohled shora)
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Během prvního zapnutí se doporučuje otevřít dvířka chladničky a nastavit otočný 
ovladač do polohy „3“ nebo „4“ pod šipkou, jak je znázorněno na obrázku 3. Potom 
dvířka chladničky zavřete.
Aby bylo možné v budoucnu zvolit optimální teplotu pro skladování produktů ve 
vnitřním prostoru spotřebiče, je třeba nastavit teplotu pomocí otočného
ovladače podle obrázku 3. Pokud po úpravách nebo změnách provozních podmínek 
kompresor začal pracovat nepřetržitě, jemně otočte otočný ovladač ve směru 
zmenšování očíslovaných dílků, dokud nezacvakne termostat. Po nastavení se teplota v 
chladničce udržuje automaticky.

3.2 SYSTÉM AUTOMATICKÉHO ODMRAZOVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU

3.2.1 Chladicí prostor používá automatický systém odmrazování. Námraza, která 
se vyskytne na zadní stěně chladicího prostoru, během odmrazovacího cyklu 
po vypnutí kompresoru roztaje a změní se na kapky vody. Kapky roztáté vody 
stékají do misky, přesouvají se do nádobky na kompresoru přes otvor v misce 
podle obrázku 4 a odpařují se. V otvoru nádoby je nainstalován kartáček, který se 
používá k zabránění ucpání odtokového systému.

3.2.2 Pravidelně čistěte podnos (alespoň jednou za 3 měsíce) a kontrolujte, zda se 
v podnosu nenachází voda. Přítomnost vody v podnosu naznačuje ucpání 
odtokového systému. Abyste předešli ucpávání, vyčistěte kartáčkem otvor 
podnosu, aby voda bez překážek tekla do nádoby, vyčistěte kartáček a 
nainstalujte jej podle obrázku 4. 

 NEPOUŽÍVEJTE chladničku s ucpaným odtokovým systémem. Voda, která se 
objeví ve spodní části chladicího prostoru nebo prosakuje do oblasti, kde přední 
deska přiléhá k vnitřní skříňce chladicího prostoru v souladu s obrázkem 4, může 
způsobit korozi vnější skříňky chladničky a může poškodit tepelnou izolaci, 
způsobit tvorbu trhlin ve vnitřní skříňce spotřebiče a způsobit poruchu skříňky 
chladničky.
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3.3 ROZMRAZENÍ A ČIŠTĚNÍ MRAZICÍHO PROSTORU

3.3.1 Při rozmrazování mrazicího prostoru:
– Vyjměte potraviny z mrazicího prostoru a uložte je na jiné chladné místo.

Umístěte jakoukoli nádobu pod misku na odtok vody, jak je znázorněno na
obrázku 4;

– Nechte dvířka chladničky a mrazicího prostoru otevřená;
– Když roztaje námraza, odstraňte odtud vodu lehce absorbujícím materiálem,

omyjte přihrádku a otřete ji dosucha.

3.4 VYPNUTÍ CHLADNIČKY

3.4.1 Pokud chcete chladničku vypnout, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
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Obrázek 4 – Schéma odtoku roztáté vody z chladicího prostoru



Výhradní distributor značky Romo pro Českou republiku:

ELMAX STORE, a.s.

Topolová 777/2,

735 42 Těrlicko,

Česká republika

Záruční a pozáruční servis:

tel.: +420 599 529 251

email: hlaseni.reklamaci@elmax.cz

Prodej náhradních dílů:

tel: +420 599 529 250 

email: servis@elmax.cz

www.romocr.cz
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