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Vážený zákazník,

gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu.
Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo 
škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov neručíme.
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Technické údaje
Položka číslo 10029304
Napájanie 220-240 V ~ 50-60 Hz
Spotreba energie 70 W
Teplotný rozsah 11-18 °C
Max. pracovná teplota 32 °C
Kapacita 33 L
34,5 x 47,8 x 48,7 cm 34,5 x 47,8 x 48,7 cm
Hmotnosť 11,54 kg

Bezpečnostné inštrukcie
• Prečítajte si pozorne všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny a uschovajte si ich pre 
budúce použitie.
• Tento výrobok nie je určený na použitie osobami (vrátane detí), ktoré majú znížené 
telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo osobami bez skúseností alebo 
vedomostí, pokiaľ nie sú poučené a nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich 
bezpečnosť.
Predtým, než vyhodíte starú chladničku na víno: zložte dvere. Umiestnite police na miesto, 
aby deti nemohli vliezť dovnútra.
• Nikdy nedovoľte deťom používať, hrať sa alebo sa plaziť do vnútra spotrebiča.
• Nikdy nečistite časti spotrebiča horľavými kvapalinami. Výpary môžu spôsobiť 
nebezpečenstvo požiaru alebo výbuch.
• Neskladujte ani nepoužívajte benzín alebo iné horľavé výpary a kvapaliny v blízkosti 
tohto alebo iného spotrebiča. Výpary môžu spôsobiť nebezpečenstvo požiaru alebo výbuch.
• Neuchovávajte potraviny v chladničke na víno, pretože vnútorná teplota nemusí byť 
dostatočne nízka a môže dôjsť k znehodnoteniu potravín.
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Popis produktu

1 rúčka 2 polica 3 dvere 4 nohy 5 spodný pánt
6 kryt ventilátora 7 displej 8 teplota plus + 9 teplota mínus - 10 horný pánt

Používanie a obsluha
Pred prvým použitím

• Odstráňte vonkajší a vnútorný obal
• Pred pripojením spotrebiča k zdroju napájania ho nechajte stáť vzpriamene približne 2 
hodiny. Toto zníži možnosť zlyhania chladiaceho systému pri manipulácii počas prepravy.
• Vyčistite vnútorný povrch vlažnou vodou pomocou mäkkej tkaniny.
• Umiestnite spotrebič na podlahu, ktorá je dostatočne pevná, aby uniesla spotrebič, keď 
je úplne plný. Na vyrovnanie nastavte predné nohy v spodnej časti spotrebiča.
• Umiestnite mimo priameho slnečného žiarenia a zdrojov tepla (sporák, ohrievač, 
radiátor atď.)
slnečné svetlo môže mať vplyv na akrylový povlak a zdroje tepla môžu zvýšiť spotrebu 
elektrickej energie. Extrémne nízka alebo vysoká okolitá teplota môže spôsobiť, že 
spotrebič nebude správne fungovať.
• Nie je určený na umiestnenie v suteréne.
• Spotrebič je určený len na vnútorné použitie.
• Upozornenie: Udržujte spotrebič mimo dosahu horľavých látok.

Umiestnenie

Odporúča sa, aby ste umiestnili chladničku na miesto, kde je teplota okolia medzi 10 až 
26 ° C. Ak je teplota okolia vyššia alebo nižšia ako odporúčané teploty, výkon jednotky 
môže byť ovplyvnený a rozsah 11-18 ° C sa nemusí dosiahnuť. Teplota môže kolísať v 
závislosti od toho či je zapnuté alebo vypnuté vnútorné svetlo alebo či sú fľaše 
umiestnené na hornom, strednom alebo dolnom priečinku.
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Nastavenie teploty

Na ovládacom paneli sú tri dotykové tlačidlá: Tlačidlo so šípkou zvyšuje alebo znižuje 
nastavenú teplotu o 1 ° C (teplotný rozsah je 11-18 ° C). ďalšie tlačidlo zapína alebo 
vypína osvetlenie interiéru.
Tento produkt je určený na maximálne chladenie o 14 ° C pod teplotou okolia. Pri teplote 
okolia okolo 25 °C alebo menej, jednotka môže udržiavať teplotný rozsah medzi 11-18° C.

Čistenie a doprava
Čistenie

• Odpojte chladničku na víno a vyberte fľaše.
• Umyte interiér teplou vodou a roztokom sódy na pečenie. Použite asi 2 lyžice
jedlej sódy na liter vody.
• Vonkajšia časť by sa mala čistiť jemným čistiacim prostriedkom a teplou vodou.

Preprava

• Odstráňte všetky fľaše.
• Bezpečne odstráňte všetky voľné predmety vo vnútri chladničky na víno.
• Otočte vyrovnávacie ramená až k základni, aby nedošlo k ich poškodeniu.
• Zatlačte dvierka.
• Ubezpečte sa, že chladnička zostane vo vzpriamenej polohe počas prepravy

Riešenie problémov
Problém Možná príčina
Zariadenie nefunguje. Nie je zapojené do napájania. Porušený istič alebo poistka.
Chladnička nie je 
dostatočne studená. 

Skontrolujte nastavenie regulácie teploty.
Externé prostredie môže vyžadovať vyššie nastavenie.
Dvere sú príliš často otvorené.
Dvere nie sú úplne zatvorené.
Tesnenie dverí nie je správne utesnené.
Nedostatočná cirkulácia vzduchu.

Svetlo nefunguje. Skontrolujte so servisným strediskom.
Vibrácie. Skontrolujte, či je chladnička rovno.
Zdá sa, že chladnička 
vydáva príliš veľa hluku       

Skontrolujte ventilátor.
Chladnička nie je rovno.

Dvere sa dobre 
nezatvárajú.        

Chladnička nie je rovno.
Dvere boli obrátené a neboli správne nainštalované.
Skontrolujte ventilátor.
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Pokyny k likvidácií
Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2002/96 /EÚ tento symbol na 
výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho 
odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom 
zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. 
Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným 
negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak 
mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie 
informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad 
alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti. 

Vyhlásenie o zhode
Výrobca: Cha-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, 
Deutschland.

Tento produkt je v súlade s nasledovnými európskymi 
smernicami:
2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)




