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Vážený zákazníku, 

Gratulujeme Vám k zakoupení produktu. 
Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo 
škodám na zařízení. Za škody způsobené nedodržením instrukcí a pokynů neručíme. 
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Technická data 

Číslo položky 10028491 

Napětí 220-240 V, 50 Hz

Vstupní výkon 85 W 

Objem 88 Litr 

Rozměry 82,5 x 43 x 48 cm 

Váha 26 kg. 

Teplotní rozsah 5 °C - 18 °C 

Montáž pracovní teploty ≤ 32 °C 
okolitího prostředí 



Bezpečnostní pokyny 
Upozornění: Nebezpečí požáru nebo úrazu 
elektrickým proudem. 
Přečtěte si důkladně následující bezpečnostní 
pokyny. 

Určené použití 
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobných aplikacích, jako 

například: 
• kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných

pracovních prostředích
• zemědělské domy a použití klienty v hotelech, motelech a jiných prostředích

rezidenčních typů
• stravovací a podobné nekomerční aplikace

Děti doma 
• Nebezpečí uvíznutí dětí v zařízení. Abyste se vyhnuli možnosti uvíznutí dětí,

před umístěním zařízení postupujte následovně.

o Odstraňte všechny dveře z jednotky.
o Poličky nechte na místě, aby děti nemohly snadno vlézt dovnitř.

o Nikdy neumožňujte dětem pracovat, hrát si se zařízením nebo se plazit uvnitř chladiče
vína.

o Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že se s přístrojem nebudou hrát.
Síťový kabel nechte mimo dosah dětí. Nenechte síťovou šňůru viset nad okrajem stolu
nebo pracovní desky, na které stojí spotřebič.

Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, 
smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, 
pokud nejsou pod dozorem nebo instruktáží o používání spotřebiče osobou zodpovědnou 
za jejich bezpečnost. 

Elektrické připojení 
• Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozena zástrčka, síťová šňůra nebo samotný spotřebič.

Pokud je síťový kabel poškozen, musíte jej vyměnit výrobcem nebo autorizovaným
servisním střediskem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k ohrožení.

• Tento vinný chladič by měl být správně uzemněn pro vaši bezpečnost. Napájecí kabel
tohoto vinného chladiče je vybaven dvojzávitovou zástrčkou, která se spojuje se
standardními dvěma vývody na stěnu, aby se minimalizovala možnost zásahu elektrickým
proudem. Tento vínový chladič vyžaduje standardní elektrickou zásuvku s 220-240 voltů

A.C. /50 Hz s dvěma body
• Tento víno chladič není určen pro použití s měničem.

• Kabel musí být připevněn za zařízení a nesmí zůstat vystaven nebo viset, aby se
zabránilo náhodnému zranění.

• Nikdy neodpojujte chladič vína potažením napájecího kabelu. Zástrčku vždy pevně uchopte a
vytáhněte ji přímo z objímky.

• Nepoužívejte prodlužovací kabel s tímto přístrojem. Pokud je napájecí kabel příliš krátký,
nechte kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika nainstalovat v blízkosti
spotřebiče zásuvku. Použití prodlužovacího kabelu může negativně ovlivnit výkon zařízení.
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Závěs víka 

    Elektronický 
ovládací panel 

Dřevěné poličky 

Nerezová 
zakřivená 
rukojeť 

Tyč na 
ochranu 
lahví 

 Zámek 

Nastavitelná nožička 

Technická bezpečnost 

• Chladící přísady: Všechny chladící produkty obsahují chladivá, které musí být
odstraněny před likvidací produktu podle směrnic evropského práva. Je povinností
spotřebitele dodržovat evropské a místní nařízení při likvidaci tohoto výrobku. Nikdy
nečistěte části chladiče vína hořlavými kapalinami. Výpary mohou způsobit nebezpečí
požáru nebo výbuch.
• Nepokládejte ani nepoužívejte benzín nebo jiné hořlavé výpary a kapaliny do
blízkosti tohoto nebo jakéhokoliv jiného spotřebiče. Výpary mohou způsobit požár
nebo výbuch.
• Nepoužívejte elektrické spotřebiče v přihrádkách na potraviny, pokud nejsou
doporučené výrobcem.
• Do tohoto spotřebiče nevkládejte výbušné látky, jako jsou aerosolové
plechovky, s hořlavým palivem.

Popis zařízení 
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Před prvním použitím 
Před zapojením 
Před připojením zařízení ke zdroji napájení nechte ho stát vzpřímeně přibližně 4 
hodiny. Tím se sníží možnost nesprávné funkce chladicí soustavy při nesprávné 
manipulaci během přepravy. Vyčistěte vnitřní povrch vlažnou vodou pomocí měkké 
látky (viz Údržba a čištění). 

Umístění 

• Tento chladič je navržen tak, aby byl pouze volně stojící a neměl by být
zabudován.

• Povolte 5 palců prostoru mezi zády a stranami chladiče vína, což umožňuje správnou
cirkulaci vzduchu. Nastavte nožičky, abyste udrželi úroveň chladiče vína vodorovně.
Umístěte zařízení mimo přímého slunečního záření a zdrojů tepla (sporák, ohřívač,
radiátor atd.). Přímé sluneční světlo může mít vliv na akrylový povlak a zdroje tepla
mohou zvýšit spotřebu elektrické energie. Teplota okolí pod 5 ° C nebo vyšší než 32
° C bude bránit výkonu tohoto spotřebiče.

• V závislosti na umístění spotřebiče se dá změnit směr otevírání dveří.
• Toto zařízení není určeno pro použití v garáži nebo jiném venkovním prostoru.

• Vyhýbejte se umístění vína chladiče ve vlhkých prostorách.
• Zapojte chladič vína do vyhrazené, řádně instalované uzemněné zásuvky. Za žádných

okolností nesekejte ani neodstraňujte třetí (uzemněný) hrot ze síťové šňůry. Jakékoliv
dotazy týkající se napájení a / nebo uzemnění by měly směřovat k autorizovanému
elektrikáři nebo autorizovanému servisnímu středisku.

• Tato jednotka není navržena pro instalaci v RV nebo používána s měničem.
• Po připojení chladiče do elektrické zásuvky, zapněte jednotku a nechte jednotku

vychladnout po dobu 3-4 hodin před umístěním vinných lahví nebo nápojů do
spotřebiče.

• Větrací otvory v prostoru spotřebiče udržujte bez překážek.

Otáčení dveří zařízení 
Tento spotřebič má schopnost otevírání dveří buď z levé nebo pravé strany. Jednotka se 
vám dodá s otevřením dveří z levé strany. Pokud budete chtít zvrátit směr otevírání, 
obraťte se prosím na servis pro otáčení dveří. 

Během prvního použití 
Při prvním zapnutí spotřebiče bude kompresor běžet nepřetržitě, dokud chladič vína 
nedosáhne dostatečně nízkou teplotu. Během tohoto časového období byste se měli 
pokusit neotvírat dveře často nebo umisťovat lahve do spotřebiče. Pokud je přístroj 
vypnutý nebo odpojený od sítě, musíte před restartem spotřebiče nebo jeho opětovným 
připojením k síti počkat alespoň 5 minut. 
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Provoz 
Ovládací panel 

Ovládací panel se nachází v horní části vnitřní skříňky. 

Zapnutí / vypnutí 

Chcete-li přístroj zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko  / označení a podržte jej 

na 3 sekundy. 

Zobrazení teploty ve stupních Celsia nebo Fahrenheita 
Můžete vybrat nastavení zobrazení teploty ve stupních Fahrenheita nebo stupních Celsia 
přidržením  tlačítka symbolu světýlka na přibližně 5 sekund. Indikátor Fahrenheita 
nebo stupňů Celsia se objeví na displeji LCD s modrým pozadím. 

Nastavení regulace teploty 
• Teplotu lze nastavit stisknutím tlačítka nebo na ovládacím panelu. Teplota, kterou

chcete nastavit, se zvýší o 1 ° F nebo o 1 ° C, pokud stisknete tlačítko jednou,
naopak, pokud stisknete  tlačítko jednou, teplota klesne o 1 ° F nebo o 1 ° C.

• Při skladování většiny bílého vína je třeba nastavit teplotu mezi 8-14 ° C (46 - 57
° F).

• Při skladování většiny šumivých vín musíte nastavit teplotu mezi 8-9 ° C (46-47 ° F).

Poznámka:
Pokud poprvé použijete zařízení nebo po delším vypnutí chladiče vína, může být
mezi zvolenou teplotou a teplotou na LED obrazovce rozdíl několik stupňů. To je
normální a je to kvůli délce času aktivace. Jakmile chladič na víno běží několik hodin,
vše se vrátí do normálu.

Úložní kapacita
Do tohoto chladiče vína můžete umístit 26 standardních láhví.
Mnoho lahví se může lišit ve velikosti a rozměrech. Takže skutečný počet lahví,
které můžete uložit, se může lišit. Kapacity lahví jsou přibližné a odhadnuty při
skladování tradičních lahví Bordeaux 750 ml a zahrnují skladování ve velkém
množství.

Osvětlení interiéru
Osvětlení interiéru můžete zapnout nebo vypnout stisknutím tlačítka označeného
symbolem "žárovka“ . Musíte znovu stisknout tlačítko označené symbolem "žárovky" a
světlo se znovu zapne.
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Police 

Poličky jsou plně nastavitelné tak, aby vyhovovaly různým tvarům a velikostem láhve. 

Abyste zabránili poškození těsnění dveří, ujistěte se, že jsou dveře zcela otevřené, 
když vytahujete police z přihrádky kolejnice. 

Pro snadný přístup k uskladněným lahvím vytáhněte police přibližně 1/3. Police jsou 
navrženy s nouzovým stopnutím, aby se zabránilo jejich přílišnému vybrání, když jsou 
plně naložené. 

Zámek na dveřích 
Přístroj je vybaven kombinací zámku a klíče. Klíče jsou umístěny uvnitř plastového 
sáčku, které obsahuje návod k použití. Vložte klíč do zámku a otočte ho proti směru 
hodinových ručiček, abyste odblokovali dveře. Pokud chcete zablokovat dveře, proveďte 
opačnou operaci a dbejte na to, aby byl kovový kolík zcela zasunutý. 
Odstraňte klíč a umístěte ho na bezpečném místě. 

Vkládání vína do chladiče 
• Váš spotřebič je ideální pro skladování 0,75 litrových lahví vína typu Bordeaux. Zatímco

se mohou skladovat větší láhve, musíte se ujistit, že nebrání tomu, aby se dveře
správně zavřely.

• Před uzavřením dveří vždy zkontrolujte, zda dvířka zavřete, aniž byste je nenarazili
na lahvičku s vínem.

• Při nakládání několika lahví vína najednou bude trvat déle, než spotřebič ochladí
jednotlivé lahve.

• Jelikož mnoho lahví se může lišit ve velikosti a rozměrech, skutečný počet lahví,
které můžete uložit, se může lišit.

• Maximální množství skladování je založeno na standardních lahvích na víno typu
Bordeaux v objemu 0,75 litru.

Skladování vašich vín

Následující tabulka zobrazuje ideální teploty skladování pro různé druhy vína.

Doporučené teploty pro chlazení vína

Červené víno 15-18 ºC

Suché/bílé víno 9-14 ºC

Růžové víno 10-11 ºC

Šumivé víno 5-9 ºC

Další doporučení týkající se ukládání 

•  Teplotní stabilita je nejdůležitějším faktorem, pokud jde o
skladování vína.
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• Vystavení světlu, vibracím nebo kolísání teploty a vlhkosti mohou vést k poškození
vína. Při správném uskladnění vína nejen se udrží kvalita vína, ale mnohé z nich
skutečně vylepší svou vůni, chuť a komplexnost, jak dozrávají.

• Vína udržované na vyšší teplotě budou rychleji stárnout. Víno, které je
vystaveno teplotám vyšším než 18 ° C, bude mít horší chuť a vůni.

• Pokud se víno uchovává při příliš nízké teplotě, může to mít za následek vznik
škodlivých usazenin. Vlhkost od 60% do 70% je ideální k vyhnutí se zmenšení
korků.

• Po otevření lahve vína se víno dostane do styku se vzduchem. Takže je nejlepší
uložit zbytek láhve vzpřímeně, abyste minimalizovali povrch vína, který přichází
do styku se vzduchem.

• Po otevření víno zůstane v podmínkách na konzumaci dva dny pro jemné bílé nebo tři
dny pro bohaté červené, pokud láhev byla znovu uzavřena. Měli byste se ujistit, že
těsnění je pevné tím, že zkontrolujete zátku.

• Speciální zátky, které uchovávají šumivá vína a šampaňské s bublinkami jeden
nebo dva dny po otevření, je možné zakoupit ve většině obchodů s vínem.

• Při správném skladování mohou bílá vína udržovat až na dva roky. Plné červená
vína budou dozrávat dobře po dobu deseti let a dezertní vína budou dozrávat dobře
až na dvacet let.

• Když si koupíte láhev vína, měli byste ji okamžitě přenést na vhodné místo na
uskladnění (pokud ho nebudete uchovávat ve vínovém chladiči).

• Levnější lahve vína nebudou dozrávat tak dobře jako dražší.
• Pokud chcete co nejvíce využít vůni a chuť svého vína, nikdy nevyplňte pohár více než

polovinu. Také pomůže, pokud tvar vaše sklenice na víno je vhodný pro vaše víno.
Velikost a tvar kalicha na víno určuje intenzitu a složitost vůně. Stonka by měla být
dostatečně dlouhá na to, aby vám umožnila vyhnout se dotyku s kalichem a měla by být
ve tvaru tulipánu nebo kuželovitá v horní části.

Údržba a péče 
Čištění spotřebiče 

Při použití nového spotřebiče se doporučuje důkladné vyčištění. 

1. Nejprve vypněte chladič vína a poté jej odpojte od elektrické zásuvky.
2. Odstraňte veškerý obsah.
3. Omyjte zevnitř vlhkým horkým hadříkem namočeným ve vlažné vodě a roztokem
sody na pečení. Roztok by měl být asi čtvrtina galonu vody na 2 lžíce sody.
4. Nezapomeňte udržovat těsnění dvířek (těsnění) čisté, aby zařízení efektivně
chladilo.
5. Vnější část chladiče očistěte jemným čisticím prostředkem a teplou vodou.
6. Interiér a exteriér vysušte měkkým hadříkem.
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Prach nebo cokoli jiného, co blokuje větrání, může bránit účinnému chlazení 
spotřebiče. V případě potřeby vysajte ventilátor. 

Dovolená 

• Nejprve vypněte víno chladiče a potom odpojte zařízení od elektrické zásuvky.
• Odstraňte veškerý obsah.
• Vyčistěte spotřebič.
• Dvířka nechte pootevřená, abyste se vyhnuli možné tvorbě kondenzace, plísně

nebo zápachu.

Přesunutí vašeho spotřebiče 

• Nejprve vypněte chladič vína a potom odpojte zařízení od elektrické zásuvky.
• Odstraňte veškerý obsah.
• Bezpečně uchyťte/upevněte všechny volné předměty uvnitř spotřebiče.
• Upevněte zavřené dveře

Tipy na úsporu energie 

• Lednice na víno by měla být umístěna v nejchladnějším prostoru místnosti,
mimo zařízení na výrobu tepla nebo topných kanálů a mimo přímého slunečního
záření.

• Při zapnutém chladiči vína se ujistěte, že jsou dvířka správně zavřená.
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Řešení problémů 
Problém Možná příčina Řešení 
Chladič vína nefunguje. Není připojen. 

Přerušil se elektrický obvod 
nebo vypadli pojistky. 

Zkontrolujte zástrčku a 
pojistky. 

Teplota v lednici na 
víno je příliš vysoká. 

Regulace teploty je nastavena na 
příliš vysokou. 
Dveře jsou otevřené příliš 
dlouho nebo příliš často 
otevírají. 
Při každém otevření dveří 
vstupuje horkovzdušný chladič 
na víno. Dveře nejsou úplně 
zavřené. 
Těsnění dvířek není správně 
utěsněno. 
Chladič na víno byl nedávno 
odpojen na určitý čas. 

Otočte ovladač do režimu 
chlazení a nechte několik 
hodin, dokud se teplota 
stabilizuje. 

Otvírejte dvířka méně často. 

4 hodiny se vyžadují, aby 
chladič vína úplně vychladl. 

Teplota v lednici na 
víno je příliš chladná. 

Nastavení teploty je příliš 
nízké. 

Ovladač otočte do teplejšího 
stavu a nechte několik hodin, 
dokud se teplota stabilizuje. 

Vibrace. Lednice na víno se dotýká 
stěny. 

Zkontrolujte, zda je chladič 
vína na rovné ploše. 
Znovu postavte chladič vína a 
přesuňte jej od stěny. 
Pokud dojde k pokračujícím 
vibracím, vypněte chladič vína 
a odpojte zástrčku. Obraťte se 
na oddělení služeb zákazníkům 
o další pomoc.

Vlhkost se tvoří na 
vnitřních stěnách vína 
chladiče. 

Dveře jsou mírně pootevřené. 

Dveře jsou otevírány příliš 
dlouho nebo jsou příliš často 
otevírány. 

Otvírejte dvířka méně často 

Na vnější straně 
spotřebiče se vytváří 
vlhkost. 

Dveře jsou mírně otevřené, což 
způsobuje, že studený vzduch z 
vnitřku chladiče vína se setkává s 
teplým vlhkým vzduchem zvenčí. 

Dveře správně zavřete. 

Dveře nelze správně 
zavírat. 

Chladnička na víno není na 
rovné ploše. 

Těsnění je znečištěné 

Přesuňte přístroj na rovný 
povrch. 

Vyčistěte těsnění. 
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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 se 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 
Výrobce: CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, 
Německo 

Tento produkt je v souladu s následujícími evropskými 

směrnicemi: 2004/108/EG (EMV) 
2006/95/EG (LVD) 
2011/65/EU (RoHS) 
2012/206/EU (EVPG) 
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