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Vážený zákazníku, 

Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto produktu. Prosím, 

důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující 

pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Jakékoliv 

selhání způsobené ignorováním uvedených instrukcí a 

upozornění uvedených v návodu k použití se nevztahuje 

na naši záruku a jakoukoliv odpovědnost. Naskenujte QR 

kód, abyste získali přístup k nejnovějšímu uživatelskému 

manuálu a dalším informacím o produktu.:  
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TECHNICKÁ DATA 

Kód produktu 10033083 

Napájení 220 V ~ 60 Hz 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

Výrobce: 

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

Tento produkt je v souladu s následujícími 
evropskými normami: 

2014/30/EU (EMC) 

2014/35/EU (LVD) 

2011/65/EU (RoHS) 

643/2009/EU (ErP) 
1060/2010/EU (ErP) 
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
 

• Nerozebírejte, neupravujte nebo jiným způsobem nezasahujte do 

zařízení. Každé z výše uvedených se bude chápat jako změna.  

• Po rozbalení zařízení zkontrolujte, zda nedošlo k poškození během přepravy. 

Pokud zjistíte jakékoli poškození, nepřipojujte zařízení k elektrické síti, ale 

obraťte se na prodejce. 

• Uchovávejte všechny obaly mimo dosah dětí. 

• Nevyjímejte zástrčku ze zásuvky taháním za kabel. Místo toho pevně uchopte 

zástrčku. 

• Nedotýkejte se zástrčky pokud máte mokré ruce. 

• Před čištěním nebo údržbou zařízení zkontrolujte, zda je zařízení vypnuto a 

zda je zástrčka vytažena ze zásuvky. 

• Ujistěte se, že zadní část zařízení se nedotýká stěny. Umístění zařízení 

nesprávně se bude chápat jako zanedbání. 

• Zařízení neumisťujte na místo, kde jsou hořlavé kapaliny, plyn nebo materiály 

jako papír nebo záclony. Umístění zařízení na některé z výše uvedených míst se 

považuje za nesprávné použití. 

• Nikdy neblokujte ventilační otvory přístroje, ať už zevnitř nebo zvenčí. 

Zablokování větracích otvorů se bude chápat jako nesprávné použití. 

• Do chladničky neumísťujte žádné elektrické zařízení, jako například stroje na výrobu 
ledu. 

• Veškeré opravy nechte na kvalifikovaný personál. Servis je nutný, pokud byl 

přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, například pokud je poškozen napájecí 

kabel nebo zástrčka, pokud do zařízení vnikly kapaliny nebo pokud byl 

produkt vystaven dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně nebo byl padl. 
 

 

Tento spotřebič obsahuje chladící kapalinu isobutan (R600a), plyn, který je šetrný 

k životnímu prostředí. Ačkoli je hořlavý, nepoškozuje ozónovou vrstvu a nezvyšuje 

skleníkový efekt. Použití tohoto chladiva však vedlo k mírnému zvýšení úrovně 

hluku spotřebiče. Kromě hluku kompresoru můžete slyšet chladicí kapalinu 

proudící kolem systému. Toto zařízení by mělo být vráceno vašemu distributorovi 

nebo místní recyklační službě. 

To je nezbytné a nemá to žádný nepříznivý vliv na výkon spotřebiče.  Během přepravy a 

nastavení spotřebiče je třeba dbát na to, aby nedošlo k poškození částí chladicího 

systému. Únik chladicí kapaliny může poškodit oči. 

POZOR Nebezpečí úrazu! 

Nebezpečí úrazu! Nepokoušejte se opravit zařízení sami, protože 

to může mít za následek zranění nebo vážnou poruchu. Veškeré 

opravy by měly provádět pouze kvalifikovaní technici. 



2 

  CZ  
 

 

 

POPIS ZAŘÍZENÍ 
 

 

 

 

Informační list produktu 

Chladivo / hmotnost R600a/35g 

Efektivní objem 80 L 

Kapacita  29 lahví 

Váha 28 kg 

Rozměry zařízení (ŠxHxV) 480×430×870 mm 

 

7. 

Dveře 

8. Rukojeť 

9. Těsnění dveří 

1. Vnější 

kryt 

6. Spodní závěs 

5. Nastavitelná 

noha 

4. Kryt 

3. Displej  

2. Polička 

10. Horní závěs 

Poznámka: Regály, rám dveří, rukojeť a další příslušenství se mohou lišit 

podle různých modelů a konfigurace. Všechny fotografie v této příručce jsou 

referenční. Zařízení, které si koupíte, nemusí být přesně totožné s zde 

zobrazeným. Podívejte se na skutečný produkt. 

Poznámka: Čistá hmotnost zahrnuje regály a rozměr zařízení neobsahuje 

rukojeť na dveřích. 

Výrobce si vyhrazuje všechna práva na změnu výše uvedených parametrů 

bez předchozího upozornění. Viz typový štítek vašeho spotřebiče. 

Nosnost se může měnit v důsledku různých způsobů uspořádání lahví a  
různých velikostí lahví (standardně se zde používá 750ml bordeaux jako 
reference). 
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MONTÁŽ A OTOČENÍ DVEŘÍ 
 

Upevnění rukojeti a obrácení dveří chladničky na víno 

1. Namontujte rukojeť k rámu dveří zařízení. 

 
Rukojeť je dodávána v odděleném balení spolu s požadovanými šrouby.  

 
(1) Najděte dva malé otvory na vnitřní 

straně rámu dveří lehkým zatažením 

těsnění ho vyjměte. 

 
(2) Srovnejte ručku s otvory a  

vložte šrouby zevnitř. 

 
(3) Zašroubujte je šroubovákem. 

 
(4) Namontujte těsnění dveří na zakrytí 

šroubů. 

  

 
2. OTOČENÍ DVEŘÍ 

 
Lednice je dodávána s otevíráním dveří zleva doprava. Otočení směru 

otevírání: 

 
 

1 Zavřete dveře. 

2 (1) Odstraňte kryt závěsu dveří v 

pravém horním rohu. (2) 

Odšroubujte přírubové šrouby. 

(3) Odstraňte závěs dveří. (4) 

Odstraňte levou boční krytku. 
3 (5) Zvedněte dveře, dokud se 

dveře nedostanou ze spodního 

závěsu dveří. 

4 Odšroubujte spodní závěs dveří. 
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(6) Nasaďte spodní závěs dveří do levého dolního rohu. Otočte dveře o 180 °. Dveře 

položte nad spodní závěs a vložte je. 

 

 

(8) Namontujte závěs dveří do levého horního rohu a zašroubujte šrouby přírub. 

Nasaďte kryt závěsu dveří. 

 Použijte krytky otvorů na zakrytí děr. 

Otočení dveří je hotové. 
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UMÍSTNĚNÍ 
 

Umístění 

 
• Při přesouvání do polohy neotáčejte zařízení o více než 45 °.  

• Zařízení musí být položeno na rovnou, pevnou a suchou podlahu nebo podobnou 
nehořlavou podložku; 

Nepoužívejte pěnovou vložku používanou v balení. 

• Neumisťujte spotřebič tam, kde je vlhký povrch. 

• Nepoužívejte spotřebič tam, kde mrzne. 

• Zařízení nepoužívejte venku abyste se vyhnuli přímému slunečnímu záření nebo 
dešti. 

 
Láhve do zařízení umístěte až poté, pokud je uvnitř pocitově chladněji.  Přístroj 

bude fungovat přibližně po 1 hodině. 

 
 

POUŽITÍ A PROVOZ 
 

1. Čištění vnitřního prostoru 

 
Před zapnutím zařízení vyčistěte vnitřek zařízení a zkontrolujte, zda je drenážní 

potrubí správně zapojeno. (Další podrobnosti naleznete v části "Péče a údržba".)  

 
2.  

 
Před zapnutím přístroje ho nechte stát umístěné na rovném, pevném a 

suchém povrchu po dobu nejméně 30 minut. 

 
3. Zapnutí 

 
Zařízení se nyní může zapnout a po  

1 hodině by mělo být dostatečně chladné, v opačném případě byste měli zkontrolovat 
napájení. 
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OVLÁDACÍ PANEL 
 

 

 

 

 

On / off (zapnout / vypnout): 

1. Podržte tlačítko na 3 sekundy a zařízení se vypne a přejde do 

pohotovostního režimu. 

2. Podržte stisknuté tlačítko na další 3 sekundy a zařízení se zapne. 
 

 

 

Světlo 

Stisknutím tlačítka zapnete nebo vypnete LED světlo uvnitř 

spotřebiče. V pohotovostním režimu toto tlačítko nebude 

fungovat. 
 

 
Zónový přepínač: 

Stisknutím tlačítka přepínáte mezi horní zónou a spodní zónou pro 

výběr zóny, ve které chcete nastavit teplotu. Stiskněte jednou LED 

tlačítko a dioda ve zvolené zóně bude několikrát blikat. Stisknutím 

tlačítek nahoru a dolů nastavte teplotu. Dalším stisknutím tlačítka 

přepněte zóny a nastavte teplotu. 
 

 

Nahoru (UP): 

Stiskněte tlačítko jedenkrát a LED dioda bude blikat a zobrazí aktuální 

nastavenou teplotu. Pokračujte v stlačování a nastavte teplotu. Při 

každém stisknutí tlačítka se teplota zvýší o 1 ° C. Displej přestane 

blikat po 5 sekundách neaktivity a nová nastavená teplota se uloží. 

LED displej se vrátí na zobrazení aktuální teploty uvnitř. 

 

 

Dole (Down): 

Stiskněte tlačítko jedenkrát a LED dioda bude blikat a zobrazí aktuální 

nastavenou teplotu. Pokračujte v stlačování a nastavte teplotu. Po 

každém stisknutí tlačítka se teplota sníží o 1 ° C. Displej přestane 

blikat po 5 sekundách neaktivity a nová nastavená teplota se uloží. 

LED displej se vrátí na zobrazení aktuální teploty uvnitř. 
 

Poznámka: Při uzamčení nebudou fungovat žádná tlačítka. Nejdříve je odblokujte. 
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Dětský zámek (kombinované tlačítko): 

1 Uzamknout: současně držte obě tlačítka na 3 sekundy, 

abyste je zablokovali. 

2 Odemknout: současně držte obě tlačítka na 3 sekundy, abyste 
je odblokovali. 

 
 

 

Zobrazení Fahrenheit / Celsius: 

Přepněte zobrazení teploty mezi Fahrenheit a Celsius stlačením 
tlačítka. 
 

 

Skladování vína 

 
• Zařízení je vybaveno dostatečnými nezávislými regály, které umožní, aby vaše sbírka 

vína neustále rostla. 

 

• Úplná kapacita regálů: 29 lahví (standardní Bordeaux 750 ml).  

 

 
• Kapacita se bude lišit v důsledku různých způsobů uspořádání lahví a 

různých velikostí lahví. 

Poznámka: Pro horní i dolní zónu lze nastavit teplotu chlazení na 5 až 22 ° C. 

 
Zvuk alarmu: 

Pokud dojde k poruše systému a zazní alarm, stisknutím libovolného tlačítka 

na ovládacím panelu zrušíte zvuk alarmu. 

 
Selhání snímače teploty: 

Pokud selže teplotní snímač, zobrazí se chybové hlášení: "E1" pro otevřený 
obvod, "E2" pro zkrat. 
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• Každá police je navržena tak, aby unesla 1 nebo 2 vrstvy lahví na víno. 

Umístění více než 2 vrstev lahví na jednu poličku se nedoporučuje.  

• Každá police s posuvným válcem se může částečně vytáhnout, aby se snadno uskladnili láhve na víno. 

• Před vytažením regálů dvířka zcela otevřete. 

• Pokud se lednice na víno nebude používat delší dobu, doporučuje se ji 

vypnout, vyčistit ji a otevřít dvířka na větrání. 

• Následující tabulka zobrazuje doporučenou teplotu pro skladování a pití 

různých typů vína: 

 

Červené víno 15-18°C 

Bílé víno 9-14°C 

Růžové víno 10-11°C 

Šampaňské a šumivé 

víno 

5-8°C 

 
 

PÉČE A ÚDRŽBA 
 

Čištění 

 
• Před čištěním vždy odpojte spotřebič od elektrické energie. 

• Interiér očistěte pomocí měkkého hadříku a vlažné vody. 

• Nepoužívejte organická rozpouštědla, alkalické čistící prostředky, vařící vodu, 

prášek na mytí nebo kyselé kapaliny atd. 

• Vnitřek zařízení neoplachujte vodou. 

• Následující položky poškodí povrch lednice:  

 

Vařící voda Kartáč

e 

Organic

ká 

rozpouš

tědla 

Alkalický 

čisticí 

prostřed

ek 
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Výpadek elektrické energie 

 
• Většina výpadků napájení je vyřešena v krátkém čase. Chcete-li chránit vína 

během výpadku elektrického proudu, zabraňte zbytečnému otevření dveří. 

Během delších výpadků napájení proveďte nezbytná opatření k ochraně 

vašeho vína. 

 
Zařízení je mimo provoz delší dobu 

 
• Vyjměte ze spotřebiče všechny lahve, odpojte spotřebič od elektrické sítě, 

důkladně vyčistěte vnitřní a vnější část spotřebiče a bezpečně a správně 

uložte spotřebič. 
 

Přesunutí zařízení 

 
• Odpojte napájecí zdroj a odpojte spotřebič. 

• Ze spotřebiče vyjměte všechny lahve. 

• Při přemisťování spotřebiče nezapínejte nenaklánějte spotřebič o více než 45 °. 

 
 

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
 

 

Problém Možná příčina a navrhované řešení 

 

Zařízení produkuje hodně hluku. 

Nastavte přední nohu a udržujte úroveň 

spotřebiče. 

Udržujte spotřebič mimo stěn. 

Z vnitřku spotřebiče je možné slyšet 
přelévání kapaliny. 

 

To je normální kvůli tomu, že chladivo 

uvnitř se přelévá. 

 
 
 

Zařízení se nezapne. 

Ujistěte se, že je spotřebič správně 

připojen k napájení. 

Ujistěte se, že jste zapnuli napájení. 

Kompresor se spustí po 5 minutách po 
výpadku proudu. 

 

Kompresor běží 

nepřetržitě. 

Pokud zařízení nechladí, 

kontaktujte servisní středisko. 

Poznámka: Pokud je spotřebič odpojen nebo pokud dojde k výpadku proudu, 
počkejte alespoň pět minut před opětovným spuštěním. 
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Problém Možná příčina a navrhované řešení 

 
 

 
Dveře se zavírají nesprávně. 

Po delším používání může být 

těsnění dvířek tuhé a částečně 

ohnuté. 

1 Ohřívejte těsnění dveří vysoušečem 

vlasů nebo horkým ručníkem. 

2 Těsnění dveří změkne a dveře se 

mohou zavřít lépe. 

 
 

Zařízení nechladí dostatečně. 

 

Upravte nastavení teploty 

Udržujte spotřebič mimo slunečního 

záření nebo zdrojů tepla. 

Dveře neotvírejte, příliš často. 

 
 

Nepříjemné zápachy uvnitř zařízení. 

Mírný zápach plastu je normální 

při nedávno koupených 

spotřebičích a po krátkém čase 

zmizí. 

Vyčistěte vnitřní prostor a nechte ho 

několik hodin větrat. 

 
 
 

Kondenzace na skleněných dveřích. 

Neotvírejte dveře příliš často a nenechte 

je otevřené delší dobu. 

Nenastavujte příliš nízkou teplotu. 

Vysoká okolní teplota a vlhkost mohou 

způsobit kondenzaci. 

 

Světlo nefunguje. 

Nejdříve zkontrolujte napájení. 

Pokud světlo nefunguje, kontaktujte 

servisní středisko prodejce. 
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  CZ      
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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