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  CZ 

1 

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 a získejte 
přístup k nejnovější uživatelské příručce a dalším 
informacím o produktu. 
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TECHNICKÁ DATA 

Kód produktu 10034006 

Napájení 220-240 V ~ 50/60 Hz 

Napájení (auto) 
12 V DC Adaptér (pro zapalovač 
cigaret) 

Rozměry (Š x H x V) 272 x 414 x 430 mm 

Kapacita 11L nebo 5L sud 
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  CZ 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

• Před použitím zkontrolujte, zda není poškozen napájecí kabel. Pokud je 
napájecí kabel nebo zástrčka poškozena, musí být vyměněna výrobcem, 
autorizovaným servisním střediskem nebo podobně kvalifikovanou osobou. 

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

• Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama.
• Položte chladič piva na plochý a stabilní povrch.
• Abyste zajistili dobré větrání chladiče piva, nechte kolem chladiče piva

na obou stranách nejméně 10 cm volného místa, abyste zajistili
dostatečné větrání spotřebiče. 

• Nikdy nevystavujte chladič piva přímému slunečnímu záření.
• Chladič piva nikdy nezakrývejte.
• Chladič piva musí být umístěn v oblasti chráněné před přírodními

vlivy, jako je vítr, déšť, stříkání vody nebo kapání.
• Před čištěním nebo údržbou chladiče piva se ujistěte, že je 

zástrčka vytažená ze zásuvky.
• Neponořujte chladič piva nebo síťový kabel do vody nebo jiných kapalin.
• K čištění chladiče piva nepoužívejte hrubé ani drsné látky nebo utěrky.
• Nevybírejte sud z chladiče piva, dokud nebude zcela vyprázdněn.
• Nikdy nenechte děti vylézt na chladič piva a ujistěte se, že se děti s chladičem 

piva nebudou hrát.
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  CZ 
PŘEHLED PRODUKTU 

1 Kryt 
2 Kryt s rukojetí 
3 Těsnění 
4 Kohoutek 
5 Rukojeť kohoutku 
6 Prodlužovací 

trubice (5x) 
7 Odkapávací miska s 

mřížkou 
8 LED 
9 LED 
10 AC Síťový kabel se 

zástrčkou 

11 AC připojení 
12 DC připojení 
13 Světelný indikátor 

zapnutí / vypnutí. 
14 Přepínač 

napájení 
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  CZ 
SESTAVENÍ 

1 2 

Na provoz potřebujete 5 l sud. Prodlužovací trubici vložte do malého 
otvoru v horní části sudu na pivo a 
zbývající části připevněte tak, jak je 
to znázorněno na obrázku. 
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  CZ 

3 4 

Po sestavení dávkovače piva zapojte 
jednotku do zásuvky ve zdi nebo do 
zapalovače cigaret. Teplota piva 
nyní klesne na 3-6 ° C a potom 
zůstává konstantní na této hodnotě. 

Čepovací jednotka musí být před 
použitím pevně namontována. 
Rukojeť kohoutku by normálně měla 
směřovat nahoru. V tomto případě je 
kohoutek zavřený. Pomalu zatáhněte 
rukojeť kohoutku dolů, dokud pivo 
nezačne vytékat. Pokud rukojeť 
potáhnete dolů o 90 ° a uvolníte, 
automaticky se vrátí do původní 
polohy. 

5 

Pokud v dávkovači není žádný sud na 
pivo, zvolte dávkovač. Nyní můžete 
jednotku používat jako chladič 
nápojů. 
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  CZ 
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

Problém Možná příčina Navrhované řešení 

Z pumpy nevychází 
žádné pivo. 

Prodlužovací trubice na 
ní není dobře 
připojena. 

Připojte správné 
prodlužovací trubici. 

Žádný sud, nebo v sudu 
již není pivo. 

Do chladiče vložte 
nový sud. 

Pivo příliš silně pění, příliš 
málo kapaliny. 

Pivo neproudí správně. Zcela otevřete páku 
vývodu. Najděte 
nejlepší vzdálenost 
mezi sklenicí piva a 
koncovkou kohoutku 
a držte sklenici piva v 
mírném úhlu. 

Teplota v soudku je 
příliš vysoká. 

Nechte pivo déle 
vychladnout 
až na 3-6 ° C. 

Soudek byl 
před použitím 
protřepáním. 

Nechte sud před 
použitím chvíli odstát. 

Pivo v sudu se 
vyčapovalo. 

Do chladiče vložte 
nový sud. 

Tlak v soudku je 
příliš vysoký. 

Otočte nastavitelný 
knoflík abyste nastavili 
ventil směrem dolů 
nebo jej vypnuli. 

Pivo teče příliš pomalu. Tlak v soudku je 
příliš nízký. 

Zkontrolujte, zda 
není poškozená 
trubice. Prodlužovací trubice je 

poškozena nebo uniká 
plyn. 
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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 
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 normami: 

2014/30/EU (EMC) 
2014/35/EU (LVD) 
2011/65/EU (RoHS) 
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