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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 10011580, 10032025 

Napájení 220-240 V ~ 50-60 Hz 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

Výrobce: 
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, 
Německo. 

Tento produkt je v souladu s následujícími 
evropskými směrnicemi: 

2014/30/EU (EMV) 
2014/35/EU (LVD) 

2011/65/EU (RoHS) 
643/2009/EG  (ErP) 
1060/2010/EU (ErP) 
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

• Vyberte lednici na víno z obalu a ujistěte se, že je v dobrém stavu. V případě, 
že je lednice na víno poškozena, ihned kontaktujte oddělení služeb zákazníkům.
• Uchovávejte plastové sáčky, hřebíky apod. mimo dosah dětí. Pozorně si 
přečtěte návod k obsluze a zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku zařízení 
odpovídá napětí Vašeho napájecího zdroje. 
• Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) s omezenými 
fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem 
zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem odpovědné osoby nebo jim
nebyly poskytnuty informace, jak zařízení správně a bezpečně používat.
• Před čištěním lednice na víno zařízení nejprve odpojte od elektrické sítě. 
Nikdy nečistěte přístroj tvrdými čisticími prostředky, ředidly, benzínem, olejem 
nebo jinými chemickými látkami, které by lednici na víno mohly poškodit. 
• Zařízení nepoužívejte, pokud je poškozena zástrčka, napájecí kabel nebo 
samotné zařízení. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce 
nebo autorizované servisní středisko nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se 
předešlo nebezpečí. 
• Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou 
hrát. Napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby napájecí 
kabel visel přes okraj stolu nebo pracovní desky, na níž zařízení stojí.
• Opravy smí provádět pouze autorizované specializované firmy. 

Zvláštní poznámky: 

• Aby jste snížili riziko požáru, v případě potřeby vyměňte nefunkční 
pojistku pouze pojistkou stejného typu. 
• Zařízení nainstalujte pouze volně stojící, ne do vestavěných skříní.
• Nepoužívejte prodlužovací kabely.
• Před likvidací Vaší staré chladničky na víno postupujte následovně: 
Odstraňte dvířka a regály nechte v zařízení, aby se zabránilo, že se do 
zařízení dostanou děti. 
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( ...) 

PŘEHLED ZAŘÍZENÍ 

(1) Skleněné dveře
(2) Panty dvířek
(3) Tělo zařízení
(4) Poličky
(5) Nožičky

PROVOZ 

1. Horní část dvou chladících prostorů je určena pro bílé víno a chladí v rozmezí 
od 7 do 18 ° C. Dolní část z těchto dvou chladicích prostorů je určena pro červené 
víno a chladí v rozmezí od 7 do 18 ° C. 

2. Úroveň chlazení lze nastavit stisknutím tlačítek                a
na ovládacím panelu, přičemž každé stisknutí představuje snížení nebo zvýšení o 
1 ° C. 

3. Tlačítko  zapíná nebo vypíná osvětlení interiéru. 

4. Měrné jednotky teploty lze měnit mezi stupni Celsia nebo Fahrenheita.
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

Problém Možná příčina Řešení 

Chlazení 
nefunguje. 

• Zařízení není 
připojeno k síti.

• Příliš nízké napětí.

• Poškozená pojistka.

• Zařízení připojte k 
elektrické síti. 

• Použijte takovou zástrčku, 
jejíž síťové napětí odpovídá
napětí na typovém štítku 
zařízení. 

• Vyměňte pojistku.

Nedostatečná 
teplota. 

• Zařízení je příliš blízko
zdroje tepla.

• Nedostatečné větrání.
• Ventilační 

mechanismus 
nefunguje. 

• Dveře jsou otevřené příliš
často nebo příliš dlouho. 

• Zařízení umístěte na vhodnější 
místo. 

• Ujistěte se, že kolem zařízení je 
ponechán dostatek volného 
místa. 

• Kontaktujte odborníka.
• Dveře otevírejte co

nejméně a co na 
nejkratší dobu. 

V zařízení 
vznikl 
zápach. 

• Jídlo v zařízení se
pokazilo. 

• Jídlo vyjměte ze zařízení nebo jej 
zabalte. 

V zařízení se 
vytváří námraza. 

• Příliš nízká teplota 
vzduchu v místnosti / 
příliš vysoká vlhkost. 

• Zařízení rozmrazte. Odpojte 
zařízení od elektrické sítě a 
počkejte, dokud se led zcela 
nerozmrazí. Před dalším 
použitím zařízení řádně vysušte.

POKYNY K LIKVIDACI 

Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19 / 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. 
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