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Vážený zákazník, 

 
Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prečítajte si 

pozorne nasledujúce pokyny a postupujte podľa nich, aby 

ste predišli možným škodám. Nezodpovedáme za škody 

spôsobené nedodržaním pokynov alebo nesprávnym 

použitím. Naskenujte QR kód, aby ste získali prístup k 

najnovšiemu používateľskému manuálu a ďalším 

informáciám o produkte. 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

 

Kód produktu 10035176 

Napájanie 220-240 V ~ 50/60 Hz 

Objem 98 L 

Vlhkosť 60-85 % 

Teplota 1-25 °C 
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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
 

 
• Pred použitím skontrolujte napätie na štítku produktu. Zariadenie pripojte 

iba k zásuvkám, ktoré zodpovedajú napätiu zariadenia. 

• Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo 

mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a 

znalosťami môžu zariadenie používať, iba ak sú poučené o tom, ako zariadenie 

používať a to osobou zodpovedajúcou za ich bezpečnosť, ktorá rozumie 

rizikám súvisiacim s prevádzkou zariadenia. 

• Uistite sa, že sú vetracie otvory priechodné a pravidelne ich čistite. 

• Do chladničky na zrenie mäsa neumiestňujte žiadne elektrické zariadenia. 

• Dávajte pozor, aby ste nepoškodili chladiaci okruh. 

• Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, 

špecialistom alebo podobne kvalifikovanou osobou. 

• Pravidelne kontrolujte sieťový kábel, či nie je poškodený. Nepoužívajte 

zariadenie s poškodeným napájacím káblom. 

• Nemanipulujte so zariadením alebo s napájacím káblom mokrými rukami. 

• Ak je to možné, nepoužívajte predlžovací kábel. Ak ho používate, uistite sa, že 

hodnota prúdu pripojeného spotrebiča nepresahuje maximálnu hodnotu prúdu 

napájacieho kábla. 

• Ponechajte najmenej 5 cm voľného priestoru po stranách a 10 cm priestoru za 

zariadením, aby vzduch mohol dostatočne cirkulovať. 

• Po pridaní jedla čo najskôr zatvorte dvere, aby ste zabránili úniku chladu. 

• Zariadenie umiestnite na plochý a stabilný povrch. Neukladajte ho na mäkký 

povrch, napr. koberec. 

• Na chladničku na zrenie mäsa neumiestňujte žiadne predmety. 

• V zariadení neskladujte žiadne horľavé ani výbušné látky. 

• Zariadenie nepoužívajte vonku. 

• Nevyťahujte zástrčku zo zásuvky za kábel, ale pri vyťahovaní ju uchopte rukou. 

• Dbajte na to, aby sa napájací kábel nedotýkal horúcich povrchov. 

• Zariadenie pripájajte iba k uzemneným zásuvkám. 

• Zariadenie nezapájajte do zásuviek, ktoré sú už pripojené k iným kuchynským 

spotrebičom. 

• Ak zariadenie zhasne, zlyhá alebo sa vypne, počkajte pred ďalším zapnutím 5 

minút, inak by sa mohol poškodiť kompresor. 
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VAROVANIE 

Pri používaní, údržbe a likvidácii prístroja dbajte na ľavý symbol 

na zadnej strane prístroja alebo na kompresore. Tento symbol 

varuje pred možnými požiarmi. V chladiacom potrubí a v 

kompresore sa nachádzajú horľavé látky. Počas používania, 

údržby a likvidácie udržujte prístroj mimo dosahu zdrojov 

otvoreného ohňa. 

 
 

Špeciálne pokyny 

 
• Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu chladničku naplniť i vyberať z nej potraviny. 

• Pri umiestňovaní zariadenia sa uistite, že napájací kábel nie je stlačený alebo 

poškodený. 

• Uistite sa, že na zadnej strane zariadenia nie sú umiestnené zásuvky alebo 

zdroje napájania. 

 
Aby ste predišli kontaminácii jedla, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov: 

 
• Dlhšie otvorenie dverí môže viesť k výraznému zvýšeniu teploty v oddeleniach 

chladničky na zrenie mäsa. 

• Pravidelne čistite povrchy, ktoré môžu prísť do styku s potravinami. 

Pravidelne čistite odtok vody. 
 

Toto zariadenie obsahuje chladivo izobután (R600a), zemný plyn s vysokou 

ekologickou kompatibilitou, ale horľavý. Aj keď je horľavý, nepoškodzuje 

ozónovú vrstvu ani nezvyšuje skleníkový efekt. Použitie tohto chladiva vedie k 

mierne vyššej úrovni hluku zariadenia Okrem zvuku kompresora je počuť aj 

prúdenie chladiva. To je nevyhnutné a nemá to žiadny negatívny vplyv na 

výkon zariadenia. Počas prepravy buďte opatrní, aby nedošlo k poškodeniu 

chladiaceho okruhu. Únik chladiaceho média môže podráždiť oči. 
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Poznámka: Všetky modely bez predného vetrania alebo ventilačných štrbín na 

prednej strane nie sú zabudovanými zariadeniami a musia stáť voľne. 

INŠTALÁCIA  
 

Pred prvým použitím 

 
Pred prvým použitím nechajte zariadenie stáť 24 hodín, aby sa mohla chladiaca 

kvapalina rozptýliť. Počas tejto doby nechajte dvere otvorené, aby sa zápach z 

výroby mohol rozptýliť. 
 

 

Umiestnenie 

 
Miesto, kde ste umiestnili zariadenie, by malo: 

 

• byť dobre vetrané. 

• byť ďaleko od priameho slnečného žiarenia alebo iných zdrojov tepla. 

• nesmie byť príliš vlhké, napríklad v kúpeľni alebo v umyvárni. 

• mať rovnú podlahu. 

• mať štandardizované elektrické pripojenie. 

• mať zásuvku s prepäťovou ochranou. 

• byť ďaleko od mikrovlniek, pretože ich rušenie by mohlo mať negatívny vplyv 

na zariadenie. 

 

Okolitá teplota v miestnosti by navyše nemala byť ani veľmi nízka, ani veľmi 

vysoká. Chlad a teplo môžu mať negatívny vplyv na funkciu, takže sa nedosiahne 

požadovaná vnútorná teplota. 

 

Nastavenie 

 

• Odstráňte všetok obalový materiál zo zariadenia a okolo neho. 

• Zariadenie postavte tak, aby bola zástrčka neustále prístupná. Odpojte 

napájací kábel a zariadenie umiestnite na konečné miesto. Umiestnite ho tak, 

aby bol kompresor voľný a nebol v kontakte s inými predmetmi alebo stenami. 

• Pred naplnením zariadenia vyrovnajte malé nerovnosti podlahy. Použite na to 

nastaviteľné nožičky. Za týmto účelom otočte zadné nožičky úplne dovnútra a 

vyrovnajte sklonenú polohu pomocou dvoch predných nožičiek. 
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Poznámka k vstavaným zariadeniam 

 
• Všetky zariadenia s vetracími otvormi na prednej strane sú vhodné na 

zabudovanú montáž, ale nesmú sa montovať do úplne uzavretých priestorov. 

• Vstavané prístroje nasávajú vzduch na ventilačnom ráme (niektoré modely aj 

zozadu) a cez ventilačný rám vpredu ho znova vypúšťajú. 

• Podobne ako mnoho iných elektrických zariadeniach, chladnička má veľa 

citlivých častí, ktoré môžu byť poškodené výpadkom a napájania alebo 

bleskom. Vaše elektrické pripojenia by preto mali byť vybavené prepäťovou 

ochranou. 

• Ak inštalujete zariadenie do rámu s dverami, musí byť v spodnej časti dverí 

otvor na vetranie. V horúcom podnebí musia byť na konci zadnej strany alebo 

navrchu po oboch stranách krytu vytvorené otvory s minimálnymi rozmermi 

40 mm x 200 mm, aby dovnútra mohol prúdiť chladný vzduch. Pri zadnej stene 

rámu musí byť ponechaný priestor najmenej 30 mm. Vetrací otvor by nemal 

byť umiestnený na strane, kde už stojí iné zariadenie, napríklad rúra na 

pečenie. 

 
Chladiaci systém 

 
 

 

 
 
 
 
 

Poznámka: Tento model má na 

boku rúrku proti zamrznutiu a 

nezávislý chladiaci systém. 
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Montáž vetracej mriežky 

 

• Vyberte ventilačný rám zo skrinky a odstráňte štyri 4 * 12 skrutky z vrecka na 

príslušenstvo. 

• Otvorte dvere, zarovnajte ventilačný rám so štyrmi otvormi pre skrutky v 

podlahe skrinky a skrutky utiahnite krížovým skrutkovačom. 

 
Montážny nákres 
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• Vyberte rukoväť zo skrinky a 2 skrutky z vrecka 

na príslušenstvo. 

• Potiahnite tesnenie dverí na vnútornej strane 

dvierok a zaskrutkujte skrutky do dvoch 

otvorov skrutky pre rukoväť. Rukoväť 

umiestnite zvonka na skrutky a utiahnite 

skrutky a utiahnite ich pomocou krížového 

skrutkovača. 

Uhol otvárania dverí 
 

Pripevnenie kľučky dverí 
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OTOČENIE ZAVESENIA DVERÍ 
 

 
 

 

(1) Ozdobné klince (5) Skrutkovač (4 ) Skrutka M5 

(2) Nôž (6) Poistný kolík (5) Skrutkovač 

(3) Zariadenie na zastavenie pádu  (7) Horný záves 

(4 ) Skrutka M5  (8) Spodný záves 
 

 

(7) Horný záves Otočte dvere o 180° a zafixujte 

ich na druhej strane. 

(1) Ozdobné klince 

(8) Spodný záves (3) Zariadenie na zastavenie pádu 
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UPOZORNENIE 

Riziko poranenia! Aby ste sa vyhli nehodám pri výmene dverí, 

odporúčame vám požiadať o pomoc druhú osobu. Sklenené 

dvere sú ťažké a pri páde môžu spôsobiť zranenie. 

 
 
 

1 Umiestnite zariadenie na miesto, kde máte dostatok miesta na prestavbu, 

a dvere otvorte do maximálneho uhla. Uvoľnite ozdobné klince (1) malým 

nožom (2) a odstráňte ich (horný obrázok). Pomocou skrutkovača s 

vnútorným šesťhranom (5) uvoľnite skrutky (4) na zariadení na ochranu 

proti pádu (3) a demontujte zariadenie na ochranu proti pádu (obrázok 

nižšie). 

2 Zatiaľ čo druhá osoba drží dvere, pomocou imbusového skrutkovača (5) 

odskrutkujte poistný kolík (6) na oboch koncoch dverí. Dvere vyberte a 

odložte ich nabok. 

3 Uvoľnite skrutky na hornom (7) a dolnom závese (8) pomocou 

imbusového kľúča (5). 

4 Potom pripevnite spodný záves (8) vľavo hore a horný záves (7) vľavo dole. 

5 Dvere otočte o 180 ° a pripevnite ich na druhú stranu. 

6 Nakoniec pripevnite ozdobné klince (1) a ochranu proti pádu (3) na 

opačnú stranu. 
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Zatlačte na ľavý kolík police (A) a odpojte policu (B) od konzoly na druhej strane 

(1). Potom vyberte poličku v smere šípky (2). Inštalácia police sa vykonáva 

opačným spôsobom. 

NASTAVENIE A VYBERANIE POLIČIEK 
 

 

 

OBSLUHA  
 

Ovládací panel a funkcie tlačidiel 
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1 

Tlačidlo prepínania funkcie 

Ak stlačíte tlačidlo raz, môžete prepínať medzi nastavením teploty 

(4) a nastavením vlhkosti (5). Teplotu a vlhkosť vzduchu môžete zvýšiť / 
znížiť stlačením príslušných tlačidiel (6,7). 

 

 
2 

On/off (zapnúť / vypnúť) 

Stlačením a podržaním tlačidla na tri sekundy zariadenie vypnete. Všetky 

funkcie okrem osvetlenia sú vypnuté. Opätovným stlačením tohto 

tlačidla (s patričným oneskorením) prístroj znova zapnete 

 
 
 

 
3 

Ovládanie UV systému 

• Automatické ovládanie: Prístroj je zapnutý. UV svetlo sa 

automaticky aktivuje na jednu hodinu každých 24 hodín. 

• Manuálne ovládanie: Prístroj je zapnutý. Ak toto tlačidlo stlačíte na 3 

sekundy, UV svetlo sa natrvalo rozsvieti. Ak toto tlačidlo stlačíte 

znova na 3 sekundy, UV svetlo sa vypne. 

• UV svetlo sa automaticky vypne po otvorení dverí 
a znovu sa zapne, ako náhle sú dvere zatvorené. 

 
4 

Zobrazenie teploty 

Nastavená teplota je zobrazená. 
 

5 
Indikátor vlhkosti 

Jedným stlačením tohto tlačidla sa zvýši teplota / vlhkosť o 1 °C / 1%. 

 

6 

Znížiť 

Jedným stlačením tohto tlačidla sa teplota / vlhkosť zníži o 1 °C / 1%. 

 

7 

Jednotka teploty 

Ak stlačíte toto tlačidlo, môžete prepnúť z °C na °F. Ďalším stlačením 

tohto tlačidla prepnete z °F na °C. 
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RADY PRE SPUSTENIE ZARIADENIA 

• Vyčistite vnútro prístroja jemným dezinfekčným prostriedkom. 

• Teplota je už z výroby nastavená na 1 °C a vlhkosť vzduchu na 85%. Sú to 

ideálne podmienky pre zrenie hovädzieho a bravčového mäsa. 

• Mäso musí byť čerstvé, maximálne 5 dní po zabití. Môžete tiež použiť vákuovo 

vyzreté mäso, ktoré by sa však malo ponechať v prístroji najviac 14 dní 

(odstráňte fóliu). 

• Odporúča sa používať varené hovädzie mäso: Používajte mäso prerastané 

tukom z mladého zvieraťa. 

• Celý kus mäsa zaveste, malé kúsky rozložte na policu. 

• Maximálne množstvo: 2 kusy sviečkovice na kosti s dĺžkou 0,5 metra. K tomu 

sú potrebné dva háčiky. 

• Maximálna kapacita pri uložení na police: maximálne 20 kg kusov, alebo 

plátkov mäsa. 

• Ak na policiach zrejete viac kusov mäsa, zabezpečte, aby sa na nich udržala 

ochranná vrstva tuku, a pokiaľ je to možné, nechajte mäso vyzrieť na kosti. 

Ideálna veľkosť na kus je 2 - 4 kg. 

• Používajte ochranné rukavice a mäsa sa nikdy nedotýkajte holými rukami. 

• Ideálna doba zrenia mäsa je 25-28 dní. Možné je aj dozrievanie trvajúce dlhšie 

ako 4 týždne. 

 

Kvalitatívne požiadavky na mäso 

 

• Najlepšie mäso vhodné pre suché dozrievanie je rib-eye steak na kosti. 

Najlepšie je nakúpiť od predajcu, ktorý získava mäso z kvalitných bitúnkov. 

• Čím mladšie zvieratá, tým lepší výsledok. Vždy sa odporúča kúpiť kus mäsa, 

ktoré má dostatočný obsah tuku a vysoké percento vnútorného 

mramorovania. Mäso je vhodné nechať vyzrieť buď zavesené, alebo v čo 

najväčších kusoch na kosti. Dôvodom je minimalizácia množstva čistého mäsa 

vystaveného vzduchu, čím sa znižuje úbytok hmotnosti. 

• Suché obdobie zrenia by malo trvať najmenej 21 dní, počas ktorých bude chuť 

intenzívnejšia. Poznámka: doba zrenia môže byť až 6 týždňov. Pre dosiahnutie 

najlepších výsledkov je potrebné vždy dodržiavať hygienické zaobchádzanie s 

potravinami. 

• Keď je proces dokončený, tenká kôra sa odreže, aby sa mäso zbavilo kosti 

alebo nakrájalo na steaky. 
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Poznámka: Ak je zariadenie odpojené, dôjde k výpadku napájania alebo ak 

bolo zariadenie vypnuté, mali by ste počkať 3 až 5 minút pred reštartovaním 

zariadenia. Zariadenie sa nedá zapnúť ihneď po vypnutí. 

 
 

Zariadenie má bezpečnostný zámok (nie všetky 

modely sú vybavené bezpečnostným zámkom). 

Ako je znázornené na obrázku, otočte kľúčom o 

90 ° v smere hodinových ručičiek (1), aby ste 

otvorili zámok, a o 90 ° proti smeru hodinových 

ručičiek (2), aby ste ho zatvorili. 

UVEDENIE DO PREVÁDZKY A OBSLUHA  
 

Pred prvým použitím 

 

• Pred prvým použitím spotrebiča by ste mali vnútro spotrebiča (chladnička na 

zrenie mäsa) vyčistiť vodou a nechať dvierka otvorené najmenej 24 hodín, aby 

zo spotrebiča mohli unikať zvyšky zápachu. 

• Nastavte teplotu na 1 °C a vlhkosť vzduchu na 82%. 1 ° C je najlepšia teplota 

pre varené hovädzie a bravčové mäso. 

• Mäso musí byť čerstvé, maximálne 5 dní po zabití. 

• Odporúča sa používať varené hovädzie mäso: Používajte steakové mäso z 

mladého zvieraťa. 

• Celý kúsok mäsa zaveste, malé kúsky rozložte na policu. 

 

Zapnutie chladničky 

 

Zapojte sieťovú zástrčku do zásuvky a na niekoľko sekúnd stlačte tlačidlo Zap./ Vyp. 

Pri prvom použití zariadenia (alebo pri opätovnom použití po veľmi dlhej dobe) 

bude rozdiel medzi teplotou, ktorú ste vybrali, a teplotou zobrazenou na obrazovke. 

Je to normálne a je to preto, 

že zariadenie musí najskôr vychladiť vnútro. Len čo bude zariadenie v prevádzke 

niekoľko hodín, teplota sa prispôsobí. 
 

 

Bezpečnostný zámok 
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Poznámka: Na displeji sa zobrazuje skutočná teplota a vlhkosť vo vnútri prístroja 

Poznámka: Rozdiel je medzi teplotou vo vnútri zariadenia a teplotou 

zobrazenou na obrazovke: trvá asi 12 hodín, kým sa teploty vyrovnajú, keď je 

zariadenie plné. 

Poznámka: Počas chladiaceho cyklu sa produkuje teplo, ktoré preniká cez 

vonkajšie povrchy zariadenia. Počas chladenia sa ich nedotýkajte. 

NASTAVENIE TEPLOTY 
 

 

 

Teplota je nastavená už z výroby a je možné ju individuálne upraviť. V prípade 

výpadku napájania sa vymažú všetky nastavenia teploty a obnovia sa výrobné 

hodnoty. Ovládací panel každého modelu má funkciu pripomenutia. 
 

 

Po počiatočnom nastavení teploty by ste ju už nemali v blízkej dobe ďalej 

upravovať. Termostat udržuje konštantnú teplotu s odchýlkami +/- 2 ° C. Ale 

tepelná kapacita skrinky chladničky a skla je taká veľká, že skutočná teplota 

chladničky kolíše v tomto teplotnom rozmedzí iba o 0,5 ° C až 1 ° C. 

 

Rozmrazovanie 

 

Prístroj má integrovanú funkciu odmrazovania. Po zastavení kompresora sa 

zariadenie automaticky odmrazí. Odmrazovaná voda sa automaticky odvádza z 

úložného priestoru prístroja. Voda, ktorá kondenzuje v zásobníku, sa pomocou 

kompresora premieňa na teplo alebo paru, aby sa v skladovacom priestore udržala 

vlhkosť. Všetky zariadenia sú vybavené dvojvrstvovými dverami z E-skla, ktoré 

majú tretiu vnútornú akrylovú vrstvu, aby sa minimalizovala kondenzácia na 

sklenených dverách. 

 

Prístroj nie je úplne utesnené. Cez odtokové potrubie môže vnikať čerstvý vzduch. 
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Poznámka: Napĺňajte iba čistú vodu, minerálnu vodu, destilovanú vodu a inú 

vodu bez nečistôt. Nikdy neplňte nádržku na vodu kontaminovanou alebo 

špinavou vodou, pretože by to mohlo negatívne ovplyvniť kvalitu a chuť mäsa, 

ktoré sa nachádza vo vnútri zariadenia. 

SYSTÉM ZVLHČOVANIA  
 

Toto zariadenie disponuje automatickým zvlhčovacím systémom. Zvlhčovanie 

vzduchu sa nachádza vo vnútri krytu ventilátora. Ak nie je potrebné vykonávať 

údržbu, je zakázané otvárať kryt a vyberať zvlhčovač vzduchu. 

 

Toto zariadenie vás upozorní na nízku hladinu vody a, že je potrebné ju doplniť. 

Hneď ako v nádrži na vodu nie je dostatok vody, zaznie výstražný tón. a obrazovke 

súčasne bliká „E5“. Ak sa vyskytne táto chybová správa, súčasne bliká aj kontrolka 

osvetlenia. 

 

Voda sa musí dolievať ručne. Potom, do 10 sekúnd od naplnenia, hlásenie „E5“ 

zmizne z obrazovky a kontrolka prestane blikať. 
 

 

Naplnenie nádrže na vodu 

 

1 

  

Odstráňte kryt nádrže na vodu v smere šípky. 
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2 

 

Po odstránení krytu nádrže na vodu 

bude nádržka na vodu viditeľná. Teraz 

vyberte nádržku na vodu zo zariadenia 

v smere šípky. 

 

3 
 

 

 

 

Teraz otočte zátkou na spodnej strane nádrže na vodu a vyberte ju. Teraz 

môžete nádrž na vodu naplniť čerstvou vodou. Potom zaskrutkujte zátku nádrže 

na vodu späť a skontrolujte, či je správne usadená. 
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Výmena nasiakavej bavlny 

 

4 

  

Vyberte nádrž na vodu a vymeňte nasiakavú bavlnu. 
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ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ  
 

Čistenie zariadenia 

 

• Najskôr chladničku vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. 

• Odstráňte všetok obsah. 

• Vnútro utrite vlhkou handričkou namočenou vo vlažnej vode s trochou 

čistiaceho prostriedku. 

• Dbajte na čistotu gumového tesnenia na dverách, aby chladnička na 

dozrievanie 

mäsa zostala účinná. 

• Vonkajší povrch chladničky by sa mal čistiť jemným čistiacim prostriedkom. 

• Vnútorné aj vonkajšie časti vysušte a utrite mäkkou handričkou. 

• Prach a všetko ostatné, čo upcháva otvory vyfukovaného vzduchu, znižuje 

chladiaci výkon zariadenia. V prípade potreby vyčistite otvor pre odvod 

vzduchu. 

 

Vypnutie pred dlhodobou nečinnosťou 

 

• Najskôr chladničku na zrenie mäsa vypnite. Potom vytiahnite sieťovú zástrčku. 

• Odstráňte všetok obsah. 

• Vyčistite skrinku chladničky. 

• Ponechajte dvere mierne pootvorené, aby sa zabránilo hromadeniu 

kondenzácie, plesní alebo pachov. 

 

Premiestnenie zariadenia 

 

• Najskôr chladničku na zrenie mäsa vypnite. Odpojte napájací kábel. 

• Odstráňte všetok obsah. 

• Zabezpečte všetky voľné predmety lepiacou páskou. 

• Zalepte lepiacou páskou zatvorené dvierka. 

 

Tipy na úsporu energie 

 

Chladnička na zrenie mäsa by mala byť umiestnená na najchladnejšom mieste v 

miestnosti, ďaleko od spotrebičov, ktoré vyžarujú teplo, vykurovacích potrubí a 

priameho slnečného svetla. Keď je chladnička zapnutá, uistite sa, že sú dvere 

správne zatvorené. 
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RIEŠENIE PROBLÉMOV 
 

 

Problém Možná príčina a navrhované riešenie 

Zariadenie 

nepracuje. 

Zariadenie nie je pripojené do elektrickej siete. 

Zariadenie je vypnuté. 

Poistka je poškodená, alebo vypnutá. 

Zariadenie 

nechladí. 

Skontrolujte nastavenie teploty. 

Okolité prostredie vyžaduje nastavenie nižšej teploty. 

Dvere sa otvárajú príliš často. 

Dvere nie sú správne zatvorené. 

Tesnenie dverí netesní. 

Svetlo 

nefunguje. 

Zariadenie nie je pripojené do elektrickej siete. 

Poistka je poškodená, alebo vypnutá. 

Žiarovka vyhorela. 

Spínač osvetlenia je nastavený do polohy „vypnuté“. 

Zariadenie sa 
nepravidelne 
zapína a 
vypína. 

Teplota v miestnosti je vyššia ako obvykle. 

V chladničke je príliš veľa potravín. 

Dvere sa otvárajú príliš často. 

Dvere nie sú správne zatvorené. 

Teplota nie je správne nastavená. 

Tesnenie dverí netesní. 

Vibrácie. Skontrolujte či je zariadenie zarovnané na podlahe. 

Zariadenie je 
nadmerne 
hlučné. 

Cirkulácia chladiva v okruhu. Z toho vyplývajúce zvuky nie sú 

znakom poruchy, ale sú normálne. 

Po každom chladiacom cykle môžete počuť bublanie, pretože 

chladivo je stále v obehu. 

 Kontrakcia a expanzia vnútorných stien môže viesť k prasknutiu. 

Zariadenie nie zarovnané s podlahou. 

Dvere nie sú 

správne 

zatvorené. 

Zariadenie nie zarovnané s podlahou. 

Dvere boli obrátené a nie sú správne pripevnené. 

Tesnenie alebo magnet sú poškodené. 

Poličky vyčnievajú príliš dopredu. 
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POKYNY K LIKVIDÁCII 
 

 
Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/ EU 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. 

 

VÝROBCA  
 

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Nemecko 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


