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Vážený zákazník, 

Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, 
dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné 
pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Akékoľvek 
zlyhanie spôsobené ignorovaním uvedených inštrukcií a 
upozornení uvedených v návode na použitie sa nevzťahuje 
na našu záruku a akúkoľvek zodpovednosť. Naskenujte QR 
kód, aby ste získali prístup k najnovšiemu používateľskému 
manuálu a ďalším informáciám o produkte. 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 

Kód produktu 10033345, 10033346 

Napájanie 220-240 V ~ 50/60 Hz 

VYHLÁSENIE O ZHODE 

Výrobca: 
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Nemecko. 

Tento produkt je v súlade s nasledujúcimi 
európskymi normami: 

2014/30/EU (EMC) 
2014/35/EU (LVD) 
2011/65/EU (RoHS) 
643/2009/EC (ErP) 
1060/2010/EU (ErP) 
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BEZPEČNOSTNÉ POKYNYY 

• Skontrolujte, či je napätie v domácnosti rovnaké ako napätie uvedené na štítku tohto výrobku. 
• Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a viac a osoby so zníženými 

fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom 
skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa 
používania spotrebiča bezpečným spôsobom a pochopili nebezpečenstvá spojené 
s používaním tohto prístroja. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržba 
by nemala byť vykonávaná mladšími osobami ktoré nie sú pod dozorom. 

• Udržujte vetracie otvory v kryte spotrebiča alebo tie, ktoré sú zabudované v 
konštrukcii priechodné a bez prekážok. 

• Nepoužívajte mechanické zariadenia alebo iné prostriedky na urýchlenie procesu 
rozmrazovania okrem tých, ktoré odporúča výrobca. 

• Nepoužívajte elektrické spotrebiče v policiach na potraviny, pokiaľ nie sú 
odporúčané výrobcom. 

• Nepoškodzujte chladiaci okruh. 
• Ak je sieťový kábel poškodený, musí byť opravený výrobcom, autorizovaným 

servisom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa vyhlo nebezpečenstvu. 
• Odporúča sa, aby ste pravidelne kontrolovali prívodný kábel pre prípadné 

poškodenie a prístroj by sa nemal používať, ak je kábel poškodený. 

• 

• Aby ste sa vyhli zraneniu alebo úmrtiu v dôsledku úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte 
prístroj s mokrými rukami, alebo keď stojíte na mokrom povrchu. 
Pri tejto chladničke sa neodporúča napájanie pomocou predlžovacieho kábla.  Skontrolujte, 
či je spotrebič zapojený priamo do elektrickej zásuvky. 

• Pri umiestňovaní spotrebiča dbajte na to, aby bol na stranách voľný priestor aspoň
5 cm voľný priestor vzadu by mal byť aspoň 10 cm, pretože ide o hlavný vývod 
tepla. Toto zabezpečí adekvátnu ventiláciu. 

• Do chladničky neumiestňujte horúce jedlo ani nápoje pred ochladnutím na izbovú teplotu.
• Dvere zatvorte ihneď po vložení jedla do vnútra, aby sa vnútorná teplota výrazne nezvýšila.
• Udržujte zariadenie mimo zdrojov tepla alebo priameho slnečného žiarenia.
• Pre stabilné státie musí byť spotrebič umiestnený na rovnom povrchu. Zariadenie 

by nemalo byť umiestnené na mäkkom podklade. 
• Na chladničku neumiestňujte žiadny iný spotrebič.
• V zariadení neskladujte látky ako éter, metanol, benzín, ktoré sa ľahko odparia alebo môžu 

explodovať. 
• Nepoužívajte vonku ani vo vlhkom prostredí.
• Nikdy neťahajte za kábel, aby ste zariadenie odpojili od elektrickej zásuvky.

Uchopte zástrčku a vytiahnite ju zo zásuvky. 
• Udržujte spotrebič mimo zdrojov tepla.
• Tento spotrebič bol vybavený uzemnenou zástrčkou. 

Uistite sa, že elektrická zásuvka, do ktorej sa pripojí tento spotrebič je dobre uzemnená.
• Pripojte chladničku k samostatnej a správne uzemnenej elektrickej zásuvke.
• Rozmrazte mrazničku aspoň raz za mesiac, pretože príliš veľa námrazy a ľadu môže ovplyvniť

chladenie. 
• Po výpadku elektrickej energie počkajte 5 minút pred tým, než znova zapnete 

zariadenie. Inak môže dôjsť k trvalému poškodeniu kompresora. 

•
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Poznámka: Výrobok neumiestňujte na miesto, kde by teplota okolia 
pravdepodobne klesla pod 5 stupňov Celzia - napr .: garáž alebo prístrešok. 

POZNÁMKY K MONTÁŽIÁMKY K MONTÁŽI 

Je dôležité, aby ste po prijatí zariadenia, pred jeho zapnutím postavili toto 
zariadenie vzpriamene aspoň na 4 hodiny, aby sa systém mohol usadiť. 

• Pri pohybe spotrebiča by nemal byť sklopený o viac ako 45 stupňov. Na 
akúkoľvek časť ako je kondenzátor, dvere alebo rukoväť nepoužívajte silu.
Môže to narušiť a ovplyvniť činnosť chladiča. Pred montážou sa uistite, že 
VŠETKY obaly sú odstránené. 

• Dbajte na to, aby bol okolo spotrebiča dostatok priestoru na vetranie.
• Spotrebič by nemal byť namontovaný v blízkosti externých zdrojov tepla alebo 

na mieste, ktoré je vystavené priamemu slnečnému žiareniu alebo externými 
zdrojmi vlhkosti. 

• Uistite sa, že napájacie napätie zásuvky je rovnaké ako to, ktoré je 
vyznačené na štítku spotrebiča. 5. Zástrčka musí byť správne zasunutá do 
sieťovej zásuvky. 

• Sieťová zásuvka musí byť uzemnená - najlepšie pomocou poistky. Ak 
prívod elektriny nie je uzemnený tak k nemu tento spotrebič 
nezapájajte. Nepoužívajte predlžovací kábel. 

• Výrobok je vybavený nastaviteľnými nožičkami. Akonáhle je výrobok na 
mieste, nastavte ho tak, aby bola chladnička vo vodorovnej polohe. 
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Svetelný spínač 

PSPUSTENIE A OBSLUHA
A 
1. Je dôležité, aby ste po prijatí zariadenia, pred jeho zapnutím postavili toto 

zariadenie vzpriamene aspoň na 4 hodiny, aby sa systém mohol usadiť. 

2. Pri prvom použití chladničky nastavte termostat na nastavenie 3 alebo 4. Po 
spustení chladiaceho systému budete počuť tichý zvuk kompresora. Môžete 
tiež počuť cirkuláciu kvapalín a plynov. Toto je normálne pri prvom štarte, 
všeobecne bude trvať 2-3 hodiny, kým prístroj dosiahne požadovanú 
teplotu. Po dosiahnutí teploty vložte nápoje do vnútra. 

3. Pozrite s umiestnenie termostatu a spínača svetiel na tomto modeli.

ČISTENIE A ÚDRŽBAA STAROSTLIVOSŤ 

Vonkajší povrch 
Vonkajší priestor chladničky môžete čistiť mäkkou handričkou navlhčenou v 
jemnom roztoku čistiaceho prostriedku. Osušte povrch kuchynskou utierkou. Na 
žiadnu časť chladničky nepoužívajte chemické alebo abrazívne čistiace 
prostriedky, pretože by mohli natrvalo poškodiť alebo odfarbiť povrchy. 
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Čistenie vnútra chladničky 
Okamžite utrite všetky škvrny vnútri pomocou mäkkej handričky navlhčenej v 
miernom roztoku čistiaceho prostriedku Umyté povrchy dôkladne osušte. 

Úložný priestor 
Každá polica sa môže odstrániť a čistiť samostatne. 

Tesnenie dverí 
Uistite sa, že tesnenia dverí sú vždy nepoškodené. Ak správne netesnia, 
môže to spôsobiť prebytočnú spotrebu energie a spôsobiť, že zariadenie 
preteká. 

OTOČENIE DVERÍVERÍ 

Dvere chladničky sa dajú pomerne ľahko obrátiť. Pozrite si obrázok nižšie. 
Najlepšie je, ak máte pri sebe druhú osobu, ktorá vie pomôcť kvôli váhe a pri 
vyrovnaní.  Vždy odpojte chladničku od elektrickej siete pred otočením dverí. 

1 Držte dvere zospodu 
2 Odskrutkujte 6 skrutiek, ktoré pripevňujú pánty k rámu skrinky 
3 Dvere umiestnite na plochý, čalúnený povrch, aby ste predišli poškriabaniu 
4 Odskrutkujte 6 skrutiek, ktoré pripevňujú pánty k dverám  
5 Odstráňte krycie zátky z opačnej strany a použite ich na zakrytie otvorov 

ktoré sa odkryli pri vyberaní skrutiek 
6 Zaskrutkujte závesy na opačnú stranu dverí 
7 Zoberte dvere a opatrne ich vyrovnajte s otvormi v kryte chladničky 
8 Zaskrutkujte 6 skrutiek do oboch pántov a do dvoch rozperiek do krytu, aby 

ste zaistili dvere. 
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  SK RIEŠENIE PRRIEŠENIE PROBLÉMOVOBLÉMOV 

Problém Možná príčina a navrhované riešenie 

Kondenzácia na vonkajšej 
strane dverí. 

Vlhkosť v miestnosti je vysoká. To je tiež 
možné očakávať, ak je miestnosť veľmi 
teplá. 

Kondenzácia na vnútornej 
strane skrine. 

To je tiež spôsobené vysokou vlhkosťou. Môžete 
to minimalizovať iba tým, že dvere nezostanú 
otvorené príliš dlho. 

Príliš chladno/ príliš teplo 
vo vnútri zariadenia. 

Nastavte termostat do správnej polohy. Uistite 
sa, že nič nebráni správnemu uzatváraniu 
dverí. 

Zariadenie nie je pod 
prúdom. 

Skontrolujte  napájanie alebo vypínač. 

POKYNY K LIKVIDÁCII 

Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/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 vo vašom 
okolí. 
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