
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zmrzlinovač 
10031663 



2 

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 produktu 10021663 
Napájení 100-240 V ~ 50-60 Hz 
Spotřeba energie 90 W 
Hmotnost 2.55 kg 
Rozměry (Š x V x H) 185 mm x 238 mm x 265 mm 

Bezpečnostní pokyny 
Před použitím přístroje si přečtěte všechny pokyny.
Přístroj nepoužívejte, pokud je poškozen přívodní kabel. V takovém případě ho musí vyměnit výrobce, jeho 
servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se vyhnulo nebezpečí úrazu. 
Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí starších 8 let) se sníženými fyzickými, smyslovými 
nebo duševními schopnostmi, nebo s 
nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny ohledně používání 
zařízení osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dozorem, který dohlédne na to, aby se 
s přístrojem nehrály. 
Před čištěním se ujistěte, že je přístroj odpojen od sítě. Totéž platí i tehdy, jestliže se momentálně nepoužívá. 
K čištění přístroje použijte pouze jemné čisticí prostředky nebo čisticí prostředky na sklo.
Nikdy nepoužívejte silné čisticí prostředky ani rozpouštědla. 
Nedoporučuje se používat tento přístroj pomocí prodlužovacího kabelu. Ujistěte se, že je spotřebič zapojen 
přímo do elektrické zásuvky. Spotřebič se smí používat jen s napájecí jednotkou dodanou se zařízením.
Do přístroje nevkládejte horké jídlo ani nápoje, nechte je vychladnout na pokojovou teplotu. Zavřete víko 
spotřebiče ihned po vložení jakýchkoliv ingrediencí, aby se vnitřní teplota výrazně nezvýšila. Ujistěte se, že 
spotřebič se nachází v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla nebo že není vystaven slunečnímu záření. 



- Z důvodu stability musí být spotřebič umístěn na rovném a pevném povrchu. Neměl by se umísťovat 

na měkký materiál. 
- Abyste se vyhnuli zranění nebo úmrtí v důsledku úrazu elektrickým proudem, 

nemanipulujte s přístrojem mokrýma rukama, pokud stojíte na mokrém povrchu nebo ve vodě.
Nepoužívejte v exteriéru ani ve vlhkém prostředí. 

- Při umístění nebo při přemísťování spotřebiče dbejte na to, aby nebyl položen horizontálně 
nebo pod 45 ° úhlem, či vzhůru nohama. 

- Při odpojování od elektrické sítě nikdy netahejte za šňůru. Uchopte zástrčku a vytáhněte ji ze 
zásuvky. 

- Nikdy nezvedejte nebo naneste spotřebič za kabel.
- Kabel udržujte v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů.
- Tento výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti. Jakékoliv jiné použití znamená ztrátu 

záruky. 
- Před dokončením nastavení nezapojujte do síťové zásuvky.
- Uschovejte spotřebič a kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Ve spotřebiči neuchovávejte výbušné látky, jako jsou aerosolové plechovky s hořlavou 

náplní. 

Popis produktu 

Přehled 
1 Vrchní víko 
2 Izolace vrchního víka 
3 Motor 
4 Odemykací tlačítko 
5 Lopatka 
6 Kryt 
7 Hliníková nádoba 
8 Zadní kryt 
9   Síťový adaptér 
10 Ovládací panel 

Ovládací prvky a 
programy 
1 Tužší zmrzlina 
2 Řidší zmrzlina 
3 Mléčný koktejl 
4 Smoothie 5 
Bylinné želé  
5 6 Ovocné 
želé 
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Použití a provoz 
Všeobecná provoz 

1 Po odstranění všech vnitřních a vnějších obalových materiálů omyjte před použitím hliníkovou 
nádobu a vrchní víko zmrzlinovače horkou vodou. 

2 Správně připojte konektor adaptéru do zařízení na výrobu a následně zapojte zástrčku do 
elektrické zásuvky. Zkontrolujte, zda síťová zásuvka odpovídá 100-240V 50/60 Hz AC. 

3 Pro dobrou chuť použijte odměrku nebo lžíci, abyste se ujistili, že správné odměříte 
ingredience dle vašeho výběru. 

4 Vložte všechny ingredience do nádoby zmrzlinovače, nepřekračujte maximální hranici 
vyznačenou na nádobě - 300 ml, dobře promíchejte a zavřete víko. 

5 Nechte pracovat 1-2 hodiny, kdy bude směs hotová, přístroj jednou pípne. 

     6       Odpojte zmrzlinovač od elektrické zásuvky, pokud jej delší dobu nebudete používat. 

Chladicí výkon 

• Teplota v hliníkové nádobě se sníží na minus 15 ° C za 2 hodiny (když je jednotka prázdná).
• V případě plného zmrzlinovače potrvá asi 2 hodiny, dokud bude zmrzlina hotová, pokud se spotřebič 

nachází při pokojové teplotě 25 ° C. 

Ovládací panel a programy 
- Po zavření víka zapněte přístroj, na LCD displeji se objeví číslo režimu po 
stisknutí tlačítka menu (můžete přepnout do režimu výběrem tlačítka menu), když je režim nastaven, po 5
sekundách přístroj automaticky zapne zadaný režim. 
- Pomocí tlačítka STOP můžete zrušit aktuální program. 
- Chcete-li během provozu přístroje zvolit jiný režim, stiskněte tlačítko STOP a potom přejděte 
do požadovaného režimu výběrem tlačítka menu. 

Programy a základní recepty 

1 Tužší zmrzlina Do nádoby nalijte 300 ml šťávy. 

Do nádoby zmrzlinovače nalijte 100 ml mléka, 100 ml 
2 Řidší zmrzlina smetany a tři polévkové lžíce cukru. 

Nepřekračujte maximální limit 300 ml vyznačený na nádobě. 
3 Mléčný koktejl Do nádoby nalijte pouze 300 ml směsi ovoce a mléka, čas přípravy je cca 90 

minut. 
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4 Smoothies 

5 Bylinné želé 

Do nádoby nalijte pouze 300 ml směsi ovoce a vody, čas přípravy je 
cca 30 minut. 
Vyberte lopatky a do nádoby nalijte pouze 300 ml směsi bylinky 
+ voda + želatina, čas přípravy je cca 96 minut. 

6 Ovocné želé Vyberte lopatky a do nádoby nalijte pouze 300 ml směsi ovocná šťáva + želatina, čas 
přípravy je cca 30 minut.

Čištění a péče 
Čistící prostředky: Nikdy nepoužívejte žádné silné, abrazivní čisticí prostředky ani rozpouštědla - na žádný 
povrch. 

Venkovní část: Otřete vlhkým, napěněnou hadříkem, opláchněte a vysušte. Na odolné skvrny a na 
pravidelné voskování použijte vosk na křemíkové bázi. 

Vrchní víko: Umyjte víko a další odnímatelné části teplou mýdlovou vodou, opláchněte a vysušte. Umyjte vnitřek 
roztokem sody (3 lžíce na litr vody) nebo teplou mýdlovou vodou, opláchněte a vysušte. 

Hliníková nádoba: Omyjte teplou mýdlovou vodou. Na závěr: 

Poskládejte všechny díly. 

Řešení problémů 

Problém Možná příčina Řešení 
Zmrzlinovač nefunguje. Došlo k výpadku proudu. Je 

vypálená pojistka v domě. 
Ujistěte se, že je přístroj zapojen 
do sítě a že je zásuvka funkční. 

Pojistka není správně 
namontována. 

Vyměňte poškozenou 
pojistku. Ujistěte se, že je 
správně namontována. 

Zmrzlinovač neukončil 
přípravu zmrzliny. 

Přístroj je umístěn 
příliš blízko zdroje tepla. 
Nedostatečná ventilace. 

Pevně uzavřete víko a během 
provozu ho příliš často 
neotvírejte. 

Víko se otevírá příliš často nebo 
na dlouhou dobu. 

Chladič udržujte dále od 
slunečního záření nebo jiných 
zdrojů tepla. Přístroj musí mít 
zabezpečenou dobrou ventilaci. 
Do 
blízkosti chladiče nepokládejte 
žádné předměty. 
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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. 

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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