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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 10033083 

Napájanie 220 V ~ 60 Hz 

VYHLÁSENIE O ZHODE 

Výrobca: 
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, 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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  SK 
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

• Nerozoberajte, neupravujte alebo iným spôsobom nezasahujte do 
zariadenia. Každé z vyššie uvedených sa bude chápať ako zmena. 

• Po rozbalení zariadenia skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu počas prepravy.
Ak zistíte akékoľvek poškodenie, nepripájajte zariadenie k elektrickej sieti, ale 
obráťte sa na predajcu. 

• Uchovávajte všetky obaly mimo dosahu detí.
• Nevyberajte zástrčku zo zásuvky ťahaním za kábel. Namiesto toho pevne 

uchopte zástrčku. 
• Nedotýkjate sa zástrčky ak máte mokré ruky.
• Pred čistením alebo údržbou zariadenia skontrolujte, či je zariadenie 

vypnuté a či je zástrčka vytiahnutá zo zásuvky. 
• Uistite sa, že zadná časť zariadenia sa nedotýka steny. Umiestnenie 

zariadenia nesprávne sa bude chápať ako zanedbanie. 
• Zariadenie neumiestňujte na miesto, kde sú horľavé kvapaliny, plyn alebo 

materiály ako papier alebo záclony. Umiestnenie zariadenia na niektoré z 
vyššie uvedených miest sa považuje za nesprávne použitie. 

• Nikdy neblokujte ventilačné otvory prístroja, či už zvnútra alebo zvonka.
Zablokovanie vetracích otvorov sa bude chápať ako nesprávne použitie. 

• Do chladničky neumiestňujte žiadne elektrické zariadenia, ako napríklad stroje na 
výrobu ľadu. 

• Všetky opravy nechajte na kvalifikovaný personál. Servis je potrebný, ak bol 
prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad ak je poškodený 
napájací kábel alebo zástrčka, ak do zariadenia vnikli kvapaliny alebo ak bol 
produkt vystavený dažďu alebo vlhkosti, nefunguje normálne, alebo bol 
zvalený. 

Tento spotrebič obsahuje chladiacu kvapalinu izobután (R600a), plyn, ktorý je 
šetrný k životnému prostrediu. Hoci je horľavý, nepoškodzuje ozónovú vrstvu a 
nezvyšuje skleníkový efekt. Použitie tohto chladiva však viedlo k miernemu 
zvýšeniu úrovne hluku spotrebiča. Okrem hluku kompresora môžete počuť 
chladiacu kvapalinu prúdiacu okolo systému. Toto zariadenie by malo byť vrátené 
vášmu distribútorovi alebo miestnej recyklačnej službe. 
To je nevyhnutné a nemá to žiadny nepriaznivý vplyv na výkon spotrebiča. Počas 
prepravy a nastavenia spotrebiča je potrebné dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu 
častí chladiaceho systému. Únik chladiacej kvapaliny môže poškodiť oči. 

POZOR Nebezpečenstvo úrazu! 
Nebezpečenstvo úrazu! Nepokúšajte sa opraviť zariadenie sami, 
pretože to môže mať za následok zranenie alebo vážnu poruchu. 
Všetky opravy by mali vykonávať len kvalifikovaní technici. 
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OPIS ZARIADENIA 
 

 

 

 

Informačný list produktu 

Chladivo / hmotnosť R600a/35g 

Efektívny objem 80 L 

Kapacita  29 fliaš 

Váha 28 kg 

Rozmery zariadenia 
(ŠxHxV) 

480×430×870 mm 

 

7. 
 

8. Rukoväť 

9. Tesnenie 
 

1. Vonkajší 
 

6. Spodný 
záves 

5. Nastaviteľná 
h  

4. Kryt 

3. Displej  

2. Polička 

10. Horný záves 

Poznámka: Regály, rám dverí, rukoväť a ďalšie príslušenstvo sa môžu líšiť 
podľa rôznych modelov a konfigurácie. Všetky fotografie v tejto príručke sú 
referenčné. Zariadenie, ktoré si kúpite, nemusí byť presne totožné s tu 
zobrazeným. Pozrite sa na skutočný produkt. 

Poznámka: Čistá hmotnosť zahŕňa regály a rozmer zariadenia neobsahuje 
rukoväť na dverách. 
Výrobca si vyhradzuje všetky práva na zmenu vyššie uvedených parametrov 
bez predchádzajúceho upozornenia. Pozrite si typový štítok vášho 
spotrebiča. 
Nosnosť sa môže meniť v dôsledku rôznych spôsobov usporiadania fliaš a  
rôznych veľkostí fliaš (štandardne sa tu používa 750ml bordeaux ako referencia). 
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MONTÁŽ A OTOČENIE DVERÍ 
 

Upevnenie rukoväte a obrátenie dverí chladničky na víno 

1. Namontujte rukoväť k rámu dverí zariadenia. 
 

Rukoväť je dodávaná v oddelenom balení spolu s požadovanými skrutkami. 
 

(1) Nájdite dva malé otvory na vnútornej 
strane rámu dverí ľahkým potiahnutím 
tesnenia ho vyberte. 

 
(2) Zarovnajte rúčku s otvormi a  
vložte skrutky zvnútra. 

 
(3) Zaskrutkujte ich skrutkovačom. 

 
(4) Namontujte tesnenie dverí na 

zakrytie skrutiek. 
  

 
2. OTOČENIE DVERÍ 

 
Chladnička je dodávaná s otváraním dverí zľava doprava. Otočenie smeru 
otvárania: 

 
 

1 Zavrite dvere. 
2 (1) Odstráňte kryt závesu dverí v 

pravom hornom rohu. (2) 
Odskrutkujte prírubové skrutky. 
(3) Odstráňte záves dverí. (4) 
Odstráňte ľavú bočnú krytku. 

3 (5) Nadvihnite dvere, až kým sa 
dvere nedostanú zo spodného 
závesu dverí. 

4 Odskrutkujte spodný záves dverí. 
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(6) Nasaďte spodný záves dverí do ľavého dolného rohu. Otočte dvere o 180 °. Dvere 
položte nad spodný záves a vložte ich. 

 

 

(8) Namontujte záves dverí do ľavého horného rohu a zaskrutkujte skrutky prírub. 
Nasaďte kryt závesu dverí. 

 Použite krytky otvorov na zakrytie dier. 
Otočenie dverí je hotové. 
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UMEISTNENIE 
 

Umiestnenie 
 

• Pri presúvaní do polohy neotáčajte zariadenie o viac ako 45 °. 
• Zariadenie musí byť položené na rovnú, pevnú a suchú podlahu alebo podobnú 

nehorľavú podložku; 
nepoužívajte penovú vložku používanú v balení. 

• Neumiestňujte spotrebič tam, kde je vlhký povrch. 
• Nepoužívajte spotrebič tam, kde mrzne. 
• Zariadenie nepoužívajte vonku aby ste sa vyhli  priamemu slnečnému žiareniu alebo 

dažďu. 
 

Fľaše do zariadenia umiestnite až po tom, ak je vnútri pocitovo chladnejšie.  
Prístroj bude fungovať približne po 1 hodine. 

 
 

POUŽITIE A PREVÁDZKA 
 

1. Čistenie vnútorného priestoru 
 

Pred zapnutím zariadenia vyčistite vnútrajšok zariadenia a skontrolujte, či je 
drenážne potrubie správne zapojené. (Ďalšie podrobnosti nájdete v časti 
"Starostlivosť a údržba".) 

 
2.  

 
Pred zapnutím zariadenia ho nechajte stáť umiestnite hona rovnú, pevnú a 
suchú podlahu po dobu najmenej 30 minút. 

 
3. Zapnutie 

 
Zariadenie sa teraz môže zapnúť a po  
1 hodine by malo byť dostatočne chladné, v opačnom prípade by ste mali skontrolovať 
napájanie. 
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OVLÁDACÍ PANEL 
 

 

 

 

 
On/off (zapnúť / vypnúť): 
1. Podržte stlačené tlačidlo na 3 sekundy a zariadenie sa vypne a 
prejde do pohotovostného režimu. 
2. Podržte stlačené tlačidlo na ďalšie 3 sekundy a zariadenie sa zapne. 
 

 

 

Svetlo 
Stlačením tlačidla zapnete alebo vypnete LED svetlo vo vnútri 
spotrebiča. V pohotovostnom režime toto tlačidlo nebude 
fungovať. 

 

 
Zónový prepínač: 
Stlačením tlačidla prepínate medzi hornou zónou a spodnou zónou 
pre výber zóny, v ktorej chcete nastaviť teplotu. Stlačte raz LED 
tlačidlo a dióda vo zvolenej zóne bude niekoľkokrát blikať. Stlačením 
tlačidiel hore a dole nastavte teplotu. Ďalším stlačením tlačidla 
prepnite zóny a nastavte teplotu. 

 

 
Hore (UP): 
Stlačte tlačidlo jedenkrát a LED dióda bude blikať a zobrazí aktuálnu 
nastavenú teplotu. Pokračujte v stláčaní a nastavte teplotu. Pri 
každom stlačení tlačidla sa teplota zvýši o 1 ° C. Displej prestane blikať 
po 5 sekundách neaktivity a nová nastavená teplota sa uloží. LED 
displej sa vráti na zobrazenie aktuálnej teploty vnútri. 

 

 
Dole (Down): 
Stlačte tlačidlo jedenkrát a LED dióda bude blikať a zobrazí aktuálnu 
nastavenú teplotu. Pokračujte v stláčaní a nastavte teplotu. Po 
každom stlačení tlačidla sa teplota zníži o 1°C. Displej prestane blikať 
po 5 sekundách neaktivity a nová nastavená teplota sa uloží. LED 
displej sa vráti na zobrazenie aktuálnej teploty vnútri. 
 

Poznámka: Pri uzamknutí nebudú fungovať žiadne tlačidlá. Najskôr ich 
odblokujte. 
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Detský zámok (kombinované tlačidlo): 
1 Uzamknúť: súčasne držte obe tlačidlá na 3 sekundy, aby 

ste ich zablokovali. 
2 Odomknúť: súčasne držte obe tlačidlá na 3 sekundy, aby ste 

ich odblokovali. 
 

 

 

Zobrazenie  Fahrenheit / Celsius: 
Prepnite zobrazenie teploty medzi Fahrenheit a Celsius stačením 
tlačidla. 
 

 

Skladovanie vína 
 

• Zariadenie je vybavené dostatočnými nezávislými regálmi, ktoré umožnia, aby vaša 
zbierka vína neustále rástla. 
 

• Úplná kapacita regálov: 29 fliaš (štandardný Bordeaux 750 ml). 
 

 
• Kapacita sa bude líšiť v dôsledku rôznych spôsobov usporiadania fliaš a 

rôznych veľkostí fliaš. 

Poznámka: Pre hornú aj dolnú zónu je možné nastaviť teplotu chladenia na 5 až 
22 ° C. 

 
Zvuk alarmu: 
Ak dôjde k poruche systému a zaznie alarm, stlačením ľubovoľného tlačidla 
na ovládacom paneli zrušíte zvuk alarmu. 

 
Zlyhanie snímača teploty: 
Ak zlyhá teplotný snímač, zobrazí sa chybové hlásenie: "E1" pre otvorený obvod, 
"E2" pre skrat. 
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• Každá polica je navrhnutá tak, aby uniesla 1 alebo 2 vrstvy fľašiek na víno. 
Umiestnenie viac ako 2 vrstiev fliaš na jednu poličku sa neodporúča. 

• Každá polica s posuvným valcom sa môže čiastočne vytiahnuť, aby sa ľahko uskladnili fľaše na víno. 
• Pred vytiahnutím regálov dvierka úplne otvorte. 
• Ak sa chladnička na víno nebude používať dlhšiu dobu, odporúča sa ju 

vypnúť, vyčistiť ju a otvoriť dvierka na vetranie. 
• Nasledujúca tabuľka zobrazuje odporúčanú teplotu pre skladovanie a 

pitie rôznych typov vína: 
 

Červené víno 15-18°C 

Biele víno 9-14°C 

Rúžové víno 10-11°C 

Šampanské a šumivé 
víno 

5-8°C 

 
 

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA 
 

Čistenie 
 

• Pred čistením vždy odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky. 
• Interiér očistite pomocou mäkkej handričky a vlažnej vody. 
• Nepoužívajte organické rozpúšťadlá, alkalické čistiace prostriedky, vriacu vodu, 

prášok na umývanie alebo kyslé kvapaliny atď. 
• Vnútro zariadenia neoplachujte vodou. 
• Nasledujúce položky poškodia povrch chladničky: 

 

Vriaca voda Kefy Organic
ké 

 

Alkalický 
čistiaci 
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Výpadok elektrickej energie 
 

• Väčšina výpadkov napájania je vyriešená v krátkom čase. Ak chcete chrániť 
vína počas výpadku elektrického prúdu, zabráňte zbytočnému otvoreniu dverí. 
Počas dlhších výpadkov napájania vykonajte potrebné opatrenia na ochranu 
vášho vína. 

 
Zariadenie je mimo prevádzky dlhší čas 

 
• Vyberte zo spotrebiča všetky fľaše, odpojte spotrebič od elektrickej siete, 

dôkladne vyčistite vnútornú a vonkajšiu časť spotrebiča a bezpečne a správne 
uložte spotrebič. 

 

Presunutie zariadenia 
 

• Odpojte napájací zdroj a odpojte spotrebič. 
• Zo spotrebiča vyberte všetky fľaše. 
• Pri premiestňovaní spotrebiča nezapínajte nenakláňajte sporebič o viac ako 45 °. 

 
 

RIEŠENIE PROBLÉMOV 
 

 
Problém Možná príčina a navrhované riešenie 

 

Zariadenie produkuje veľa hluku. 

Nastavte prednú nohu a udržiavajte 
úroveň spotrebiča. 

Udržujte spotrebič mimo stien. 

Z vnútra spotrebiča je možné počuť 
pretekanie kvapaliny. 
 

To je normálne kvôli tomu, že chladivo vo 
vnútri sa prelieva. 

 
 
 

Zariadenie sa nezapne. 

Uistite sa, že je spotrebič správne 
pripojený k napájaniu. 

Uistite sa, že ste zapli napájanie. 

Kompresor sa spustí po 5 minútach po 
výpadku prúdu. 
 

Kompresor beží 
nepretržite. 

Ak zariadenie nechladí, kontaktujte 
servisné stredisko. 

Poznámka: Ak je spotrebič odpojený alebo ak dôjde k výpadku prúdu, počkajte 
aspoň päť minút pred opätovným spustením. 
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Problém Možná príčina a navrhované riešenie 

 
 
 

Dvere sa zatvárajú nesprávne. 

Po dlhšom používaní môže byť 
tesnenie dvierok tuhé a čiastočne 
ohnuté. 

1 Ohrievajte tesnenie dverí sušičom 
vlasov alebo horúcim uterákom. 

2 Tesnenie dverí  zmäkne a dvere sa 
môžu zatvoriť lepšie. 

 
 

Zariadenie nechladí dostatočne. 
 

Upravte nastavenie teploty 

Udržujte spotrebič mimo slnečného 
žiarenia alebo zdrojov tepla. 

Dvere neotvárajte, príliš často. 

 
 

Nepríjemné zápachy vnútri 
zariadenia. 

Mierny zápach plastu je normálny 
pri nedávno kúpených 
spotrebičoch a po krátkom čase 
zmizne. 

Vyčistite vnútorný priestor a 
nechajte ho niekoľko hodín vetrať. 

 
 
 

Kondenzácia na sklenených dverách. 

Neotvárajte dvere príliš často a 
nenechajte ich otvorené dlhšiu dobu. 

Nenastavujte príliš nízku teplotu. 

Vysoká okolitá teplota a vlhkosť môžu 
spôsobiť kondenzáciu. 

 

Svetlo nefunguje. 

Najskôr skontrolujte napájanie. 

Ak svetlo nefunguje, kontaktujte servisné 
stredisko predajcu. 



11 

  SK  

 

 

  SK      
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 Vašej domácnosti. 
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