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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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Technická špecifikácia
Číslo produktu 10024015
Napájanie 220-240 V ~ 50-60 Hz
Výkon 65 W
Kapacita 25 Liter
Teplotný rozsah: : 8 - 18°C
Rozmery ((Š x V x H)) 41 x 27 x 50cm
Hmotnosť 8,4 kg

Bezpečnostné pokyny
• Prečítajte si všetky pokyny a uchovajte si dobre tento návod na obsluhu, aby ste po ňom mohli kedykoľvek 

siahnuť.
• Pred likvidáciou starého zariadenia odstráňte dvierka a police nechajte v zariadení, aby do neho nemohli vliezť 

deti.
• Dajte pozor, aby sa deti nehrali so zariadením.
• Nečistite zariadenie s tekutinami, ktoré sa môžu ľahko vznietiť, pretože predstavujú riziko explózie.
• Neuskladňujte v zariadení benzín ani žiadne horľavé tekutiny, pretože ich výpary sa môžu vznietiť.
• Neuskladňujte v zariadení žiadne potraviny, pretože teplota nie je dostatočne nízka. 
• Deti, telesne a duševne obmedzení ľudia by mali používať toto zariadenie iba vtedy, ak boli vopred podrobne 

oboznámení dohliadajúcou osobou o funkcionalite a o bezpečnom používaní zariadenia. 
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Prehľad zariadenia

1 Skriňa
2 Chladiaci ventilátor
3 Kryt chladiaceho 
ventilátora
4 Regálová polica
5 Nastaviteľné nožičky
6 Plastový držiak
7 Horný záves dverí
8 Rukoväť
9 Tesnenie
10 Spodný záves dverí

Uvedenie do prevádzky a ovládanie
Pokyny týkajúce sa umiestnenia

• Umiestnite chladničku na víno tak, aby bola zástrčka kedykoľvek dosiahnuteľná.
• Chráňte chladničku na víno pred priamym slnečným svetlom.
• Chladničku na víno neumiestňujte do blízkosti tepelných zdrojov.
• Neumiestňujte chladničku na víno priamo na podlahu. Postarajte sa o vhodnú plochu na umiestnenie 

zariadenia.
• Chladnička na víno dosiahne lepší výkon pri izbovej teplote v rozsahu 20 – 25 °C. Odporúčame vypnúť 

chladničku na víno pri okolitej teplote nižšej ako 10 °C.
• Nechajte zariadenie vychladnúť počas 2 – 3 hodín po pripojení k elektrickej sieti predtým, ako v ňom uložíte 

nápoje.
• Tento model využíva termoelektrický spôsob chladenia s automatickým systémom odmrazovania. Preto nie je 

potrebné manuálne odmrazovanie. 

DÔLEŽITÉ:
Príjem vzduchu je pre tento typ chladničky na víno veľmi dôležitý. Ak je prívod vzduchu slabý, komponenty vo 
vnútri zariadenia sa môžu ľahko poškodiť. Tiež je tým skracovaná životnosť chladničky na víno. Miestnosť by 
mala byť aspoň 200 m³ na cirkuláciu vzduchu. Vzdialenosť medzi chladničkou a stenou by mala byť najmenej 20 
mm.

Kapacita

V tomto chladiči na víno môžete uskladniť až do 8 štandardných fliaš, vychádzajúc z tradičných Bordeaux fliaš s 
objemom 750 ml. Niektoré fľaše sa odchyľujú vo veľkosti, čo je dôvod, prečo sa počet uskladniteľných fliaš môže 
meniť.
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Ovládací panel a obsluha zariadenia

Stlačte a podržte stlačené tlačidlo na 3 sekundy, aby ste odblokovali ovládací panel. Tón pípnutia 
signalizuje odblokovanie. Môžete prepínať medzi zobrazením v stupňoch Fahrenheita a Celzia 
stlačením tlačidla na jednu sekundu. Počet stupňov sa zobrazuje na obrazovke v modrej farbe.

Stlačte tlačidlo, keď je ovládací panel odblokovaný, aby ste vypli osvetlenie displeja a vnútorného 
priestoru zariadenia. Opätovne stlačte tlačidlo, aby ste znovu rozsvietili obidve svetlá. Vnútorné 
osvetlenie sa po 10 minútach automaticky vypne, aby sa šetrila energia.

Požadovanú teplotu môžete zvýšiť tým, že stlačíte toto tlačidlo. Teplota sa mení postupne o 1 °F 
alebo o 1 °C.

Požadovanú teplotu môžete znížiť  tým, že stlačíte toto tlačidlo. Teplota sa mení postupne o 1 °F 
alebo o 1 °C.

Váš chladič vína je vybavený automatickým uzamknutím ovládacieho panela, ktorý sa aktivuje 12 sekúnd po 
poslednom zadaní údajov.

Hľadanie porúch a odstraňovanie problémov

Problém Možná príčina
Zariadenie nefunguje. Zariadenie nie je zapojené, je poškodené alebo je preložená poistka.
Zariadenie nie je dostatočne 
studené. 

Skontrolujte nastavenie teploty.
Teplota okolia vyžaduje vyššie nastavenie.
Dvere boli otvárané príliš často.
Dvere nie sú správne zatvorené.
Tesnenie dverí netesní správne.
Vzduch nemôže správne cirkulovať.

Svetlo nefunguje. Obráťte sa na zákaznícky servis.
Hlasný zvuk Zariadenie nestojí rovno.

Skontrolujte ventilátor.
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Čistenie a údržba
• Vytiahnite sieťovú zástrčku zariadenia z elektrickej zásuvky.
• Utrite vnútornú časť zariadenia jemnou, vlhkou handričkou.
• Vyčistite vonkajšiu stranu trochou čistiaceho prostriedku a teplou vodou.

Pokyny k likvidaci
Podle Evropského nařízení odpadu 2002/96 / EU tento symbol na výrobku nebo jeho obalu 
znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by měl přístroj 
odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. 
Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na 
životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. 
Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na 
odpadovou a likvidační službu vaší domácnosti.

Prohlášení o shodě
Hersteller: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, 
Deutschland.

Tento produkt je v souladu s následujícími evropskými směrnicemi: 
2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
643/2009/EG (ErP)
1060/2010/EU (ErP)




