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Vážený zákazník,
gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, pozorne si prečítajte tento návod 
na obsluhu a postupujte podľa neho, aby ste prístroj nepoškodili. Neručíme za škody 
vzniknuté nerešpektovaním bezpečnostných pokynov a neodbornou manipuláciou.

Technické údaje
Výrobné číslo  10031662
Zásobovanie elektrickou energiou 220-240 V ~ 50-60 Hz
Výkon 50 W
Teplotné rozmedzie 8-18 °C
Objem 16 L

Bezpečnostné pokyny
• Pre použitím si pozorne prečítajte všetky pokyny.
• Deti by sa mohli pri kontakte s obalovými materiálmi a starým prístrojom poraniť. 
Pri likvidácii starého prístroja prosím nezabudnite odrezať sieťový kábel a znefunkčniť 
uzatváraciu funkciu dverí, aby deti nemohli vliezť dovnútra.
• Prístroj zapájajte len do zásuviek, ktoré zodpovedajú napätiu prístroja.
• Počas prevádzky sa nedotýkajte vnútorných častí prístroja mokrými rukami. Mohli 
by ste sa prilepiť ku chladným povrchom prístroja a následne sa poraniť.   
• Pred opravou, čistením alebo v prípade dlhodobého nepoužívania prístroj 
vytiahnite zo zásuvky. Prístroj smie opravovať len vyškolená osoba.
• Štítok s dôležitými technickými údajmi sa nachádza na vonkajšej alebo vnútornej 
strane prístroja.
• Chráňte prístroj pred priamym slnkom, vysokými teplotami a vlhkosťou. 
• Okolo prístroja nechajte dostatok miesta, aby vzduch mohol dostatočne 
cirkulovať.
• Deti, osoby so zníženými fyzickými, senzorickými či mentálnymi schopnosťami 
alebo osoby s nedostatkom vedomostí a skúseností by prístroj mali používať len pod 
dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo po inštruktáži týkajúcej sa použitia 
prístroja.
• Dozrite, aby sa deti s prístrojom nehrali.
• Navrch chladničky neumiestňujte mikrovlnné rúry ani iné domáce spotrebiče.
• V chladničke neskladujte ľahko vznetlivé alebo výbušné materiály.
• Prístroj nie je určený na komerčné použitie. Používajte ho len v domácnostiach a 
podobných podmienkach.



3

Časti prístroja

1 Ukazovateľ teploty
2 Nastavenie teploty
3 Vypínač svetla
4 Svetlo
5 Kryt ventilátora
6 Poličky
7 Nohy
8 Nádoba na vodu
9 Magnetické tesnenie
10 Rám

Montáž a obsluha
Pred prvým použitím

• Prístroj dôkladne vyčistite, predovšetkým jeho vnútornú časť (viď „Čistenie a 
starostlivosť“).
• V prípade, že poličky nie sú umiestnené správne, nasaďte ich na určené 
miesto (viď „Časti prístroja).

Typy na šetrenie energiou

• Dvere neotvárajte príliš často, najmä za vlhkého a horúceho počasia.
• Keď otvoríte dvere, čo najskôr ich zavrite.
• Pravidelne kontrolujte, či sa priestor okolo prístroja vyvetrá. Vzduch okolo 
prístroja musí byť v dostatočnej cirkulácii.
• V závislosti od naplnenia chladničky a teploty okolia teplomer nastavujte na čo 
najnižšiu možnú teplotu.
• Do chladničky vkladajte len potraviny, ktoré majú izbovú teplotu. Horúce 
potraviny nechajte najprv vychladnúť.

Obsluha
Keď chladnička pracuje na plný výkon, obe LED svetlá na doske blikajú. Červené svetlo je 
ukazovateľom vstupu elektrického prúdu. Zelené svetlo je ukazovateľom chladiaceho 
systému. Medzičasom začne v chladničke pracovať aj ventilátor.
Keď sa otvoria dvere na chladničke, automaticky sa zapne svetlo pod regulátorom teploty. 
Teplotné rozmedzie chladničky predstavuje 12-18 °C. Keď nastavíte teplotu na určitú 
hodnotu a táto teplota sa vnútri prístroja dosiahne, začne pracovať automatický systém 
na reguláciu teploty a chladiaci systém túto teplotu udržiava.

Odporúčanie: ak ste prístroj vytiahli zo zásuvky, počkajte pred opätovným zapnutím 3-5 
minút. Ak prístroj zapnete príliš rýchlo, nemusel  by  fungovať správne.
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Čistenie a starostlivosť
• Čistenie: Nepoužívajte žiadne drsné ani agresívne čistiace prostriedky, čističe 
používajúce vysoký tlak a povrch nečistite rozpúšťadlami.
• Vonkajšie povrchy: Prístroj vytrite jemnou vlhkou handričkou a osušte ho. Na 
ťažko odstrániteľné škvrny a na celkovú starostlivosť odporúčame silikónový vosk.
• Vnútorné povrchy: Poličky a ostatné vyberateľné časti vyčistite pomocou teplej 
vody a trochy čistiaceho prostriedku. Vyčistené časti nechajte uschnúť.  Na vyčistenie 
vnútorných častí chladničky použite zmes vody a sódy bikarbóny (3 polievkové lyžice na 1 
liter vody). Alternatívne môžete použiť aj čistú teplú vodu. Prístroj následne usušte.
• Magnetické tesnenie dverí: Tesnenia umyte teplou vodou.
• Po čistení: Nasaďte všetky komponenty na ich miesto a nastavte Vami 
požadovanú teplotu.

Umiestnenie
• Prístroj umiestnite na vhodné miesto s primeranou teplotou. Vyhnite sa príliš 
nízkym alebo príliš vysokým teplotám. Medzi prístrojom a okolitými stenami nechajte 
dostatok priestoru, aby ste bez problémov mohli otvoriť dvere. Prístroj musí stáť voľne a 
nie je určený na použitie ako vstavaný spotrebič.
• Prístroj umiestnite na stabilný povrch, ktorý ho unesie aj keď je plne naložený.
• Z oboch strán prístroja nechajte aspoň 5 cm priestor a medzi zadnou stranou 
prístroja a stenou aspoň 10 cm.

Poruchy a ich oprava
Porucha Možná príčina
Teplota v prístroji je 
príliš vysoká.

Dvere boli otvorené príliš dlho. Pri každom otvorení dverí sa do 
chladničky dostane teplý vzduch. Neotvárajte dvere tak často.

Dvere nie sú správne zatvorené.

Tesnenie dverí nie je úplne vzduchotesné.
Pri každom otvorení sa dovnútra dostane teplý vzduch.

Prístroj sa zapojil pred chvíľkou.Potrebuje 4 hodiny na 
úplné schladenie.

Dvere boli otvorené dlho. Pri každom otvorení dverí sa do 
chladničky dostane teplý vzduch. Neotvárajte dvere tak často.

Vibrácie Skontrolujte, či prístroj stojí na rovnej ploche. Postavte 
prístroj priamo a trocha ho odsuňte od steny.
Prístroj sa dotýka steny. Ak prístroj aj naďalej vibruje, 
vytiahnite ho zo zásuvky a kontaktujte zákaznícky 
servis.

Vnútorné svetlo bliká. Práve je v prevádzke automatická rozmrazujúca funkcia.
Nastavená teplota je vyššia ako teplota vo vnútri prístroja.
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Pokyny na likvidáciu 
Podľa európskej smernice o odpadoch 2012/19/EU tento symbol 
(preškrtnutý smetiak na kolieskach)na produktoch  alebo ich obaloch 
znamená, že sa s produktom nesmie zaobchádzať ako s komunálnym 
odpadom. Je potrebné odniesť ho do zberných miest recyklujúcich 
elektrický odpad. Riaďte sa miestnymi pokynmi a staré spotrebiče 
nelikvidujte spolu s komunálnym odpadom. Správnym zneškodnením 
tohto produktu pomáhate predchádzať potenciálnym negatívnym 
dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Recykláciou materiálov 
pomáhate znižovať spotrebu surovín.

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

Tento produkt zodpovedá nasledujúcim Európskym 
smerniciam: 
2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
643/2009/EG (ErP)
1060/2010/EU (ErP)




