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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 dáta
Položka číslo 10031372
Napájanie 220-240 V ~ 50 Hz
Spotreba energie 120 W
Produkcia ľadu/deň  12 kg / 24 h
Kapacita vodnej nádrže 2.1 L
Kapacita na skladovanie ľadu 600 g

Bezpečnostné inštrukcie
• Pred použitím si prečítajte všetky pokyny.
• Odstráňte všetok obalový materiál a starostlivo skontrolujte, či je zariadenie v dobrom 
stave a či zariadenie alebo napájací kábel a zástrčka nie sú poškodené.
• Pred prvým použitím zariadenia, nechajte otvorené priehľadné veko najmenej 2 hodiny.
• Nesmie sa používať čistá voda, odporúča sa minerálna voda.
• Skontrolujte, či je napätie v súlade s rozsahom napätia uvedeným na štítku a či je 
uzemnenie zásuvky v dobrom stave.
• Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo 
podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
• Nenahýnajte zariadenia a ani ho neklaďte na povrchy pod uhlom 45 °.
• Aby ste chránili pred nebezpečenstvom úrazu elektrickým prúdom, dávajte pozor aby 
nekvapla voda na kábel, zástrčku a vetranie, neponárajte zariadenie do vody alebo do inej 
kvapaliny.
• Po použití alebo pred čistením odpojte spotrebič zo zásuvky.
• Udržujte spotrebič 8 cm od iných predmetov, aby ste zaistili dobré uvoľňovanie tepla.
• Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré neodporúča výrobca.
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Tento spotrebič môže 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 zodpovednej osoby alebo dostali inštrukcie o používaní 
spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumeli nebezpečenstvám, ktoré z toho vyplývajú. 
Deti sa nesmú hrať so zariadením. Čistenie a údržbu nesmú robiť deti bez dozoru. Deti by 
mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nebudú hrať.
• Prístroj nepoužívajte v blízkosti ohňa, horúcich platní alebo kachlí.
• Nezapínajte a nevypínajte vypínač príliš často (minimálne s prestávkami 5 minút), aby 
nedošlo k poškodeniu kompresora.
• Do spotrebiča nesmú byť vložené kovové časti ani iné elektrické predmety, aby sa 
zabránilo požiaru a skratu.
• Nepoužívajte vonku.
• Nikdy nečistite pomocou čistiacich práškov alebo tvrdých predmetov.
• Do tohto spotrebiča nesmú byť vložené výbušné látky, ako sú aerosólové plechovky s 
horľavým palivom.
• Zariadenie nie je určené na komerčné účely. Je určené na použitie v domácnostiach a v 
podobných pracovných a rezidenčných priestoroch.
• Chladiaci a izolačný plyn sú horľavé. Zariadenie nechajte len v autorizovanom zbere na 
likvidáciu podobného odpadu. Nevystavujte otvorenému ohňu.
• Nepoužívajte mechanické zariadenia alebo iné prostriedky na urýchlenie procesu 
rozmrazovania okrem tých, ktoré odporúča výrobca.
• Nepoškodzujte chladiaci okruh.

Popis produktu

1 Zadný kryt
2 Horný kryt
3 nádoba na vodu
4 otvor na paru
5 lopatka na ľad
6 Senzor  na kontrolu 
množstva ľadu
7 Priehľadné veko
8 zásobník na ľad
9 zásobník na vodu
10 Filter
11 otvor na vypúšťanie vody
12 Kompresor
13 Napájací kábel
14 Ovládací panel
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Ovládací panel a obsluha

POWER
Indikátor POWER začne blikať po pripojení k napájaniu a následne zariadenie prejde do 
pohotovostného režimu. Zariadenie zapnete stlačením tlačidla POWER, indikátor a 
rozsvieti. Počas prevádzky stlačte toto tlačidlo a zariadene sa vráti do pohotovostného 
stavu.

SELECT
Toto tlačidlo slúži na výber veľkosti kociek ľadu. Predvolené nastavenie sú veľké kocky 
ľadu. Ak chcete malé kocky ľadu, stlačte príslušné tlačidlo. Po výbere požadovanej 
veľkosti sa rozsvieti zodpovedajúci indikátor S (malý) alebo L (veľký).
Stlačte a podržte tlačidlo "SELECT" po dobu 3 sekúnd, aby sa aktivoval proces 
samočistenia potrubí, čo znamená, že sa bude voda čerpať do vnútra zariadenia po dobu 
30 sekúnd – a následne sa vodná nádrž vyprázdni. Toto sa bude opakovať 5 krát. 
Indikátory "S" a "L" blikajú, kým nedôjde k ukončeniu procesu a zariadenie opäť vstúpi do 
pohotovostného režimu. Vyberte plastovú krytku, aby ste vypustili zvyšnú vodu, čím sa 
celý proces končí.

ADD WATER
Keď sa indikátor tohto tlačidla rozsvieti na červeno, znamená to nedostatok vody v 
zásobníku vody. Musíte pridať dostatok vody a stlačením tlačidla POWER reštartovať 
zariadenie.

ICE FULL
Keď množstvo ľadu bude rovnaké ako maximálna kapacita, indikátor tohto tlačidla bude 
blikať a zariadenie prestane fungovať. Teraz musíte vybrať ľad, až kým množstvo ľadu nie 
je menšie ako poloha senzoru. Zariadenie sa potom automaticky spustí.
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Prevádzka

1. Vytiahnite zariadenie zo zásuvky a vyčistite zásobník vody vodou a potom otvorte 
plastovú krytku, aby ste vypustili vodu z nádrže.
2. Opätovne nasaďte plastovú krytku a pridajte vhodnú čistú vodu. Po správnom pripojení 
k napájaciemu zdroju stlačte a podržte tlačidlo "SELECT" po dobu 3 sekúnd, aby sa 
aktivoval proces  samočistenia potrubia. Po čistení vypustite vodu otvorením plastovej 
krytky
3. Otvorte veko a vyberte nádobu na ľad, aby ste pridali vhodnú vodu do zásobníka vody. 
Poznámka: Vodu nalejte do zásobníka tak aby hladina neprekročila indikátor MAX na 
zásobníku. Keď objem vody prekročí maximálnu hodnotu, otvorte spodnú vypúšťaciu 
zátku, aby ste vypustili vodu. Potom zatvorte priehľadné veko.
4. Vyberte požadovanú veľkosť ľadu, predvolená veľkosť sú veľké kocky. Poznámka: Ak je 
okolitá teplota nižšia ako 15 ° c, vyberte (S). Ak je teplota okolia vyššia ako 30 ° C, 
odporúčajú sa veľké kocky ľadu.
Poznámka: Pri prvých troch cykloch môže byť ľad malý a nepravidelný. Poznámka: Keď je 
zásobník na ľad plný, okamžite odstráňte ľad. Nedovoľte, aby bol zásobník na ľad 
preplnený.

Čistenie a starostlivosť
• Často čistite vnútro, nádobu na ľad, nádobu na vodu, lopatku na ľad a otvor na výpary. 
Pri čistení odpojte zariadenie a vyberte kocky ľadu. Na čistenie vnútorného a vonkajšieho 
povrchu zariadenia použite zriedený roztok vody a octu. Zariadenie nestriekajte 
chemikáliami alebo riedenými látkami
ako kyseliny, benzín alebo olej. Dôkladne opláchnite pred spustením.
• Vetracie otvory v kryte zariadenia alebo zabudované v konštrukcii udržiavajte bez 
prekážok. Nepoužívajte mechanické zariadenia alebo iné prostriedky na urýchlenie procesu 
rozmrazovania okrem tých, ktoré odporúča výrobca.
• Pri opätovnom použití zariadenia po dlhšom čase, zariadenie nemusí mať dostatok vody, 
aby sa vytlačil nahromadený vzduch, a indikátor "ADD WATER" bude stále svietiť. V tomto 
okamihu musíte znova stlačiť tlačidlo POWER, zariadenie by malo začať pracovať 
normálne.
• Aby ste zaistili čistotu ľadu, vymeňte vodu v zásobníku vody aspoň raz za jeden deň. Ak 
zariadenie nepoužívate dlhšiu dobu, vypustite vodu a vyčistite zásobník.
• Ak kompresor prestane správne pracovať kvôli nedostatku vody, prílišnému množstvu 
vody alebo prerušeniu napájania, bude po jeho opätovnom spustení trvať asi 3 minúty 
kým začne fungovať.
• Pred začatím výroby ľadu vždy používajte čerstvú vodu buď pri počiatočnej inštalácii, 
alebo po dlhšej dobe odstavenia.

Riešenie problémov
Upozorňujeme, že ak dôjde k výpadku prúdu v dôsledku odpojenia napájacieho kábla 
alebo stlačenia tlačidla napájania počas cyklu výroby ľadu, môžu sa vytvoriť malé ľadové 
štiepky a uviaznuť v zariadení, čo spôsobí že sa prístroj zasekne. Ak k tomu dôjde, môžu 
byť ľadové štiepky odstránené odpojením napájacieho kábla, jemným zatlačením lopatky 
do zadnej časti, odstránením ľadových štiepok a potom opätovným spustením.
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Skontrolujte, či je zásobník na vodu rovno, keď lopatka nedokáže posunúť ľad do nádoby 
na ľad. Ak nie, jemne zatlačte lopatku prstom a potom stlačte tlačidlo POWER pre 
opätovné spustenie.

Problém Možná príčina Riešenie
Kompresor nepracuje 
normálne a vydáva 
rušivý zvuk

Napätie je nižšie ako 
odporúčané napätie

Vypnite zariadenie a upravte 
napätie

Rozsvieti sa 
kontrolka nedostatku 
vody

Chýba voda Pridajte vodu po indikátor MAX

Pumpa je plná 
vzduchu

Stlačte POWER na reštart

Kontrolky na displeji 
nesvietia

Vypadnuté poistky. 
Nie je prúd.

Vymeňte poistky alebo zapnite zdroj 
napájania

Kocky ľadu sú 
priveľké a zlepené

Teplota vody je príliš 
nízka.

Vyberte malú veľkosť

Starší ľad sa 
nachádzal v 
zariadení

Vyberte kocky ľadu v 
pohotovostnom režime

Vyberte malú 
veľkosť

Nádoba na vodu je 
zablokovaná kockou 
ľadu

Odpojte napájanie a vyberte ľad ktorý 
blokuje nádobu, potom zapojte do 
zásuvky a stlačte POWER. Zariadenie 
začne pracovať s oneskorením 3 minúty.

Poykyny k likvidácií
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. 

Vyhlásenie o zhode
Výrobca: Chal-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)




