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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 10031508 

Napájení 220-240 V ~ 50-60 Hz

Kapacita 1.5 L 

Spotřeba energie 150 W 

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 
• Aby nedošlo k riziku požáru, úrazu elektrickým proudem a 

zranění, před instalací a používáním si pozorně přečtěte 
všechny pokyny.

• Před použitím zkontrolujte napětí na štítku zařízení. Přístroj 
připojte pouze k zásuvkám, které odpovídají napětí zařízení. 
Pokud si nejste jisti, zda vaše připojení splňuje požadavky, 
obraťte se na elektrikáře nebo na dodavatele elektrické 
energie.

• Pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozena, musí ho 
vyměnit výrobce, autorizovaná specializovaná firma nebo 
podobně kvalifikovaná osoba.

• Přístroj nerozebírejte ani jej nenaklánějte pod úhlem větším 
než 45 stupňů.

• Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, dávejte pozor, 
aby se voda nedostala do kontaktu s kabelem, zástrčkou a 
ovládacím panelem. Nikdy neponořujte základnu zařízení, 
kabel nebo zástrčku do vody nebo jiných kapalin.

• Přístroj vždy odpojte před čištěním.
• Nechte okolo zařízení 8 cm volného prostoru pro

volný pohyb vzduchu.
• Nepoužívejte příslušenství, které nedoporučuje výrobce.
• Přístroj nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně, pecí nebo 

trub.
• Nemačkejte tlačítko napájení příliš často. Když zařízení 

vypnete, počkejte 5 minut před opětovným zapnutím. Takto 
zabráníte zkažení kompresoru.

• Abyste předešli zkratu, nevkládejte kovové předměty přes 
větrací otvory.

• Při vyjímání zmrzliny nebouchejte na části zařízení ani na 
okraj bubnu. V opačném případě může dojít k poškození 
bubnu.

• Nezapínejte přístroj, dokud nejsou nainstalovány všechny 
součásti.

• Teplota složek by měla být 25 ± 5 ° C. Neumisťujte přísady 
do nádrže nebo chladničky. V opačném případě může být 
lopatka mixéru zablokována předtím, než je zmrzlina 
připravena.

• Zařízení nepoužívejte venku.
• Nečistěte zařízení abrazivními čistícími prostředky 

nebo abrazivními houbami.
• Návod k obsluze si uschovejte na bezpečném 

místě.

UPOZORNĚNÍ 
Nebezpečí poranění. Neodstraňujte lopatku mixéru, 
když je napájení zapnuté. Před odstraněním čepele 
vypněte zařízení. 
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• Děti starší než 8 let a osoby s omezeným fyzickými schopnostmi 
mohou používat přístroj pouze tehdy, pokud byly důkladně 
obeznámeni s funkcemi a bezpečnostními opatřeními osobou, 
která je za ně odpovědná. Děti mohou čistit a zacházet s 
přístrojem pouze pod dohledem dospělých.

• Dávejte pozor, abyste neumožnily dětem hrát si se zařízením.
• Před čištěním, údržbou, montáží, demontáží nebo plněním 

zařízení odpojte zástrčku ze zásuvky.
• Přístroj není určen pro komerční účely, ale pouze pro domácí 

použití a v podobném prostředí. Patří mezi ně kuchyně v 
zařízeních, farmách, hotelech, motelech a penzionech.

• Neuchovávejte v zařízení žádné výbušné materiály, jako 
například aerosolové plechovky s hořlavým plynem.

• Ujistěte se, že ventilační otvory nejsou zablokovány a zařízení 
neinstalujte do skříněk a polic. Přístroj musí být volně stojící.

• Na zrychlení rozmrazování nepoužívejte mechanická zařízení 
nebo jiné předměty.

• Nepoškozujte okruh chladicí kapaliny.
• Do zařízení na zmrzlinu neukládejte žádné elektrické zařízení.

Tento spotřebič obsahuje chladivo isobutan (R600a), zemní plyn, 
který je přátelský k životnímu prostředí. Ačkoli je hořlavý, 
nepoškozuje ozónovou vrstvu a nezvyšuje skleníkový efekt. Použití 
tohoto chladiče však vedlo k mírnému zvýšení úrovně hluku 
spotřebiče. Kromě hluku kompresoru můžete slyšet chladicí 
médium kolem systému. Toto je nezbytné a nemá 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. 

UPOZORNĚNÍ 
Riziko požáru. Pokud je okruh chladicí kapaliny 
poškozen, může dojít k jeho poškození. V tomto 
případě se vyhýbejte otevřenému ohni nebo jiskrám a 
pečlivě větrejte místnost, ve které je zařízení 
umístěno. 
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POPIS PRODUKTU 

INSTALACE A OBSLUHA 

Před použitím 
Všechny části, které přicházejí do styku se zmrzlinou důkladně 
omyjte (včetně pevné misky, odnímatelné misky, lopatky 
mixéru, průhledného víka, náplně, odměrky a lžíce). 

Příprava ingrediencí receptů 
Připravte ingredience tak, jak je uvedeno ve vašem receptu 
nebo v části recepty v návodu k obsluze. Vložte připravené 
ingredience do odnímatelné misky. 

POZNÁMKA: Nemusíte předem ochladit misku v 
mrazničce, protože zařízení má kompresor, který chladí 
ingredience během výroby zmrzliny. 

 
Lžíce 

Odměrk
 

Odnímatelná miska 

Pevná mísa 

LED displej 

Ovládací 
panel 

Motor míchačky 

Doplňte víko 

Průhledné víko 

Míchací čepel 
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UPOZORNĚNÍ 

• Před použitím, zařízení umístěte na rovný a stabilní povrch.
• Vložte odnímatelnou misku do zařízení.
• Dále zasuňte lopatky do odnímatelné misky.
• Umístěte průhledné víčko na misku a ujistěte se, že je lopatka 

mixéru upevněna uprostřed víka.
• Umístěte kryt na průhledné víko.
• Upevněte motor na průhledný kryt a ujistěte se, že motor je pevně 

usazen v otvoru nad lopatkovým míchadlem.

Obsluha 

Před použitím zkontrolujte napětí na štítku zařízení. Přístroj připojte 
pouze k zásuvkám, které odpovídají napětí zařízení. 

Nebezpečí poranění. Před montáží přístroje vždy 
odpojte zástrčku od elektrické zásuvky. 

Tlačítko TIMER 

Tlačítko START / STOP 

Vypínač 

Indikátor 
míchání 

Indikátor chlazení 
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Tlačítko Funkce 
POWER Vložte zástrčku do zásuvky. Stisknutím tlačítka POWER 
zapněte 

zařízení. Na displeji se zobrazí [60:00] a 
přednastavený čas je 60 minut. 

TIMER Časovač můžete nastavit v 10minutových intervalech 
mezi 10-60 minutami. Pokud to chcete udělat, 
opakovaným stisknutím tlačítka TIMER nastavte 
časovač na požadovaný čas. 
Přednastavený čas pro časovač je 60 minut. 

START / Nejprve nastavte časovač. Potom spusťte výrobu 
zmrzliny 
STOP stisknutím tlačítka START / STOP. Během výroby 

zmrzliny zůstane displej stále osvětlený. Stiskněte 
tlačítko START / STOP 
během výroby zmrzliny, abyste zastavili a znovu 
spustili lopatku mixéru. Kompresor bude pokračovat 
v chlazení i po zastavení lopatky míchače. 

POZNÁMKA: Stiskněte tlačítko START / STOP na déle než 3 
sekundy, jinak se zařízení obnoví na výchozí nastavení a všechna 
nastavení se vymažou. 

Po uplynutí nastaveného času se motor automaticky zastaví a pípne 
10 krát za sebou. Na displeji se zobrazí [00:00] a displej se rozsvítí v 
sekundárním režimu. Pokud nevyprázdníte přístroj v následujících 10 
minutách, vstoupí do režimu chlazení, aby se zmrzlina nerozmrazila. 

Rozšířená funkce chlazení 
Chladicí funkce se udržuje maximálně 1 hodinu. Potom se zařízení 
vrátí do výchozího stavu. V tomto případě se displej rozsvítí, ale 
nebudou aktivní žádné funkce. 

UPOZORNĚNÍ 
Riziko úrazu elektrickým proudem. Před vybráním 
zmrzliny odstraňte zástrčku ze zásuvky, aby nedošlo k 
úrazu elektrickým proudem. 
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NASTAVENÍ A ROZŠÍŘENÉ FUNKCE 

Zastavení výroby zmrzliny 
Chcete-li zastavit výrobu zmrzliny, stiskněte a podržte tlačítko START / 
STOP během výroby zmrzliny na 3 sekundy nebo stiskněte tlačítko 
POWER. 

Nastavení časovače během výroby zmrzliny 
Můžete změnit nastavený čas, dokud je zařízení již spuštěno. 
Opakovaně stiskněte tlačítko TIMER. Každým stisknutím tlačítka přidáte 
dobu 5 minut, dokud se nedosáhne maximálně 60 minut. Na displeji se 
zobrazí nastavený čas. Doba provozu během výroby lze zvýšit, ale ne 
snížit. 

Přidání času po výrobě zmrzliny 
Po uplynutí výchozího času se zařízení zastaví a vstoupí do režimu 
chlazení. Pokud máte zájem o pevnější zmrzlinu, můžete restartovat 
zařízení a nastavit časovač na 10-60 minut znovu. Potom stisknutím 
tlačítka START / STOP restartujte zařízení. Po uplynutí časového limitu 
se zařízení opět zastaví a vstoupí do režimu chlazení tak, aby se 
zmrzlina nerozmrazila. 

Skladování připravené zmrzliny 
Odstraňte vnitřní nádobu a zmrzlinu vkládejte plastovou nebo 
dřevěnou lžíci do nádoby vhodné na zmrazení. Abyste předešli 
poškrábání povrchu misky, nepoužívejte kovové lžíce ani kuchyňské 
náčiní. 

Důležité informace o množství přísad: Abyste předešli přetečení 
a zbytečnému odpadu, ujistěte se, že odnímatelná mísa je naplněna 
maximálně na 60%. Objem zmrzliny se zvětšuje během výroby. 
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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. 
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