
 

Snowberry & Choc 
Zmrzlinovač 

 
 
10028043 



 

 

 
 
 



 

 

 

 

Vážený zákazníku, 

 
Gratulujeme Vám k zakoupení 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: 

 

 

TECHNICKÁ DATA 
 

 

Kód produktu 10028043 

Napájení 220-240 V ~ 50/60 Hz 

Výkon 135 W 

Kapacita 1.2 L 

 

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE A POMOC 
 

Chal-Tec GmbH 

Wallstr. 16 

10179 Berlín 

Německo 

 
Pokud máte jakékoliv problémy s produktem nebo pokud máte dotazy týkající se 

produktu, obraťet se prosím na náš zákaznický servis: 
 

  +420 225 348 506* 

 

* Platí standardní ceny. Ceny hovorů z mobilních sítí se mohou lišit. 



    
 

 

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE 

• Nevystavujte toto zařízení dešti 

• Na přístroj nepokládejte předměty naplněné tekutinou, například vázy. 

• Používejte pouze doporučené příslušenství 

• Tento přístroj nikdy nesmíte opravovat sami. Obraťte se na správce systému pro 

údržbové práce ke kvalifikovaným zákazníkům 

• Do zařízení neházejte žádné kovové předměty. 

• Nepokládejte těžké předměty na horní plochu přístroje. 

• Ujistěte se, že dané napájecí napětí odpovídá hodnotě a údajům uvedeným na 

tomto přístroji. 

• Zapojte napájecí kabel do zásuvky. 

• Netahejte za kabel, neohýbejte a nepokládejte na něj těžké předměty. 

• Nedotýkejte se zásuvky mokrýma rukama. 

• Zásuvku při vytahování kabelu uchopte. 

• Nepoužívejte poškozenou elektrickou zásuvku. 

• Přístroj nainstalujte tak, abyste v případě problému mohli okamžitě odpojit 
napájecí kabel. 

• Zařízení umístěte na suchý, rovný, vodotěsný a tepelně odolný povrch. 

• Zařízení ukládejte na místo mimo dosah dětí. 

• Zásuvka musí být snadno dostupná, v případě jakéhokoliv problému rychlého 
odpojení. 

• Zařízení neinstalujte do uzavřeného prostoru, jako například knihovna nebo 

vestavěná skříň. Třeba zajistit dostatečné větrání přístroje. 

• Nepokládejte zařízení které může být horké k blízkosti produktu. Teplo může 

přístroj poškodit. 

• Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření, vysokým teplotám, nadměrné 

vlhkosti a nadměrným otřesům. 

• Tato příručka je určena k seznámení Vás s provozem tohoto produktu. 

Uschovejte tyto pokyny na bezpečném místě. 

• Dostáváte tříletou záruku za chyby při normálním používání při nákupu tohoto 
produktu 

• Zařízení využívejte pouze na základě daných pokynů. 

• Předělávání nebo úpravy má vliv na bezpečnost výrobku. Pozor, nebezpečí 
úrazu! 

• Zařízení svévolně nebudeme pojednávat a opravy neprovádíme sami! 

• S produktem zacházejte opatrně. Nárazům, pádem z výšky může dojít k 

poškození. 

• Nevystavujte produkt před vlhkostí nebo před extrémně vysokými teplotami. 

• Opravy zařízení může provádět pouze autorizovaný odborný servis. Za žádných 

okolností přístroj neotvírejte. 

• Nesprávné smontování může způsobit poruchu nebo úplné selhání zařízení. 

• Zařízení by mělo být chráněno před vlhkostí a přímým slunečním světlem. 

• K čištění používejte pouze suchý hadřík. 

• Zařízení připojujte pouze na určené místo elek 

• Zařízení nepřipojujte za žádných okolností na jiné místo elektrického napětí, než 

je místo k tomu určené. 

• Zařízení neobracejte ani nenaklánějte přes úhel 45°. 



 

 

 

 

Zvláštní poznámky 

 

• Děti ve věku od 3 do 8 let mohou nakládat a vykládat chladničky. 

 
Aby se zabránilo kontaminaci potravin, dodržujte prosím následující pokyny: 

 
• Delší otevření dveří může vést k významnému zvýšení teploty v komorách 

zařízení. 

• Povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami, pravidelně čistěte. 

Pravidelně čistěte odtok vody. 

• Pokud jednotka obsahuje nádrž na vodu, vyčistěte ji, pokud nebyla používána 

po dobu 48 hodin. Opláchněte nádrž, pokud není po dobu 5 dnů odstraněna 

voda. 

• Syrové maso a ryby uchovávejte ve vhodných nádobách v chladničce tak, aby 

maso a ryby nepřišly do styku s jinými potravinami nebo jim nekapaly. 

 

Poznámky k mrazničkám 

 
• Dvouhvězdičkové mrazničky jsou ideální pro skladování předmražených potravin, 

skladování nebo výrobu zmrzliny a výrobu ledových kostek. 

• Jedno, dvou a tříhvězdičkové mrazničky nejsou vhodné pro zmrazování 
čerstvých 

potravin. 

• Pokud chladnička zůstane po delší dobu prázdná, vypněte ji, nechte ji 

odmrazit, vyčistěte ji, osušte a nechte dvířka otevřená, aby se zabránilo tvorbě 

formy uvnitř spotřebiče. 



    
 

 

POPIS PRODUKTU A OVLÁDACÍ PRVKY 

Popis produktu 

 

 

Ovládací prvky 

 



 

 

 

 

Ovládací prvky 

 

Zapínání Po zapojení přístroj vstoupí do pohotovostního režimu. 
Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do režimu nastavení. 
Během provozu stisknutím tohoto tlačítka zařízení vypnete. 

Doba provozu Po vložení ingrediencí do mísy otočte tímto tlačítko pro 
zvolení času provozu. 

Start / Pauza Po nastavení menu a času, stiskněte toto tlačítko pro 
spuštění pracovního režimu. Během míchání stisknutím 
tohoto tlačítka míchání a odpočítávání času pozastavíte. 

 

 

POUŽITÍ A FUNKCE 
 

Výroba zmrzliny 

 
Před použitím pořádně umyjte všechny části, které budou v kontaktu s 

ingrediencemi. Zařízení umístěte na pevný a rovný povrch, aby kompresor mohl 

fungovat na nejlepší výkon. 

 

 
 

1 

 
Připravte si recept na zmrzlinu. POZNÁMKA: 

mísu nemusíte predmrazovať, protože toto 

zařízení mě zabudovaný kompresor. Nalijte 

ingredience do mísy. 

 

 

 
 

 
2 

 
 
 

Vložte mohly být vnímány mísu do zařízení 

a jemně otočte, aby se mísa dobře 

upevnila. 

 

 



 
 

 

 

 
 
 

3 

 

 

Umístěte mixovací čepel do vnímatelné mísy 

a ujistěte se, že je dobře zajištěna v hřídeli 

motoru i spolu s mísou. Nasaďte víko a 

otočením jej zajistěte. 

 

 

4 
Stiskněte tlačítko zapínání. Nastavte čas provozu. Stiskněte tlačítko Start / 
Pauza pro spuštění zařízení. 

 
 
 

5 

 

 

Během provozu můžete přidat vaše 

oblíbené ingredience přes doplňovací 

otvor (viz obrázek). 

 

 

 
 

 
6 

 

 

 

Po skončí provozu nejprve zařízení vypněte a 
až 

poté vyberte mísu. 

 

 

 

Funkce zachování chladu 

 

Aby nedošlo okamžitě k roztavení zmrzliny je přístroj vybaven funkcí udržování 
chladu 

po dobu jedné 

hodiny po skončení výroby zmrzliny. Tato funkce se zapne automaticky a po jedné 
hodině zařízení přejde do pohotovostního režimu. 

 

 

Funkce ochrany motoru 

 

Když zmrzlina začne být příliš tuhá, může se mixovací motor zablokovat. Funkce 
ochrany motoru zařízení zastaví pomocí detekce jeho teploty, aby se zajistila 

trvanlivost motoru. 



 

 
  

 

Kontrola množství ingrediencí 

 
Aby nedošlo k přetečení ingrediencí dbejte na to, aby nepřesáhly 60% celkového 

objemu kapacity mísy. Zmrzlina zvětšuje svůj objem, když tuhne. 

 

RECEPTY 
 

Vanilla Ice Cream 

 
Ingredience: 

 
200 ml plnotučného mléka 

100 ml krystalového cukru 

150 ml sladké smetany 

(Vychlazené) 

1-2 čl vanilkového extraktu 

Metoda: 

 
Přiveďte mléko do varu, tak že bude bublat po 

okrajích hrnce. Food procesorem nebo mixérem 

zpracujte čokoládu s cukrem, dokud nebude 

čokoláda na jemno nasekaná. Přidejte horké 

mléko a zpracujte dokud nevznikne jemná 

struktura. Přelijte a nechte vychladnout. Vmíchejte 

vzhlednou smetanu a vanilku podle chuti. Zapněte 

zařízení a nalijte směs do mísy a nechte tuhnout 

přibližně 30-40 minut. 

 
Variace: Mentolová 

Nahraďte vanilkový extrakt 1 až 1 a 1/2 čajové lžičky 

peprmintového extraktu. Nasekejte vaši oblíbenou 

čokoládu na maličké kousky a během posledních 5 

minut míchání přidejte do směsi. 

 
 

Pekanový ořech 

Rozpusťte vařečku nesoleného másla na pánvi. 

Přidejte 200 ml nahrubo nasekaných pekanových 

ořechů a 1 čajovou lžičku košer soli. Vařte 

na slabém ohni za stálého míchání do tehdy 

dokud se ořechy snadno neopečú. Následně 

přeceďte a máslo s pekanové příchutí si můžete 

uchovat výhradní pro jiné účely. Nechte ořechy 

vychladnout a přidejte je v 5 posledních minutách 

míchání. 



 
 

 

Cookies & Cream 

Během posledních 5 minut míchání přidejte 

nahrubo nasekaných 150 ml cookies nebo vaší 

oblíbené sladkosti (Oreo, čokoládové chipsy, ...). 

 

Chocolate Ice Cream 

 
Ingredience: 

 
200 ml plnotučné mléko 

100 ml krystalového cukru 

240 g hořké čokolády 200 

ml sladké smetany 

1 čl vanilkového extraktu 

Metoda: 

 
Přiveďte mléko do varu, tak že bude bublat po 

okrajích hrnce. Food procesorem nebo mixérem 

zpracujte čokoládu s cukrem, dokud nebude 

čokoláda na jemno nasekaná. Přidejte horké 

mléko a zpracujte dokud nevznikne jemná 

struktura. Přelijte a nechte vychladnout. Vmíchejte 

vzhlednou smetanu a vanilku podle chuti. Zapněte 

zařízení a nalijte směs do mísy a nechte tuhnout 

přibližně 30-40 minut. 

 
Variace: Mandle v čokoládeě 

Přidejte ½ čajové lžičky mandlového extraktu spolu 

s vanilkovým. Přidejte 100-150 ml nasekaných a 

opečených mandlí nebo nasekaných mandlí v 

čokoládě během posledních 5-10 minut míchání. 

 
 

Čokoládov é cookie 

Přidejte 100 ml nasekaných cookies b posledních 

5 minutách míchání. 



 

 
  

 

Fresh Strawberry Ice Cream 

 
Ingredience: 

 
250 g čerstvých jahod 1 

½ čl citronové šťávy 100 

ml cukru 

200 ml plnotučné mléko 

200 ml sladké smetany 1 čl 

vanilkového extraktu 

Metoda: 

 
V malé misce smíchejte jahody s citrónovou 

šťávou a půlkou cukru, míchejte jemně a nechte 

jahody namočené v citrónové šťávě po dvě hodiny. 

V druhé misce smíchejte mléko s druhou půlkou cukru, 

dokud se cukr nerozpustí. Vmíchejte smetanu a 

nahromaděný zbytek šťávy z jahod a vanilky. Zapněte 

zařízení, nalijte směs do mísy 

a nechte tuhnout přibližně 30-40 minut. Během 

posledních 5 minut přidejte nakrájené jahody. 

 
Poznámka: zmrzlina bude mít „přirozenou“ 

růžovou barvu, pokud si budete přát sytější až 

červenou přidejte troška červeného 

potravinářského barviva. 

 

Fresh Lemon Sorbet 

 
Ingredience: 

 
300 ml cukru 

300 ml vody 

200 ml citronové šťávy 1 

lžíci citronové kůry 

Metoda: 

 
Vodu s cukrem přiveďte do varu na mírné teplotě. Pak 

teplotu snižte a bez míchání nechte cukr rozpustit. 

Následně nechte vychladnout. Když je směs vychladlá 

přidejte citrónovou šťávu a 

kůru a smíchejte dohromady. Zapněte zařízení, 

nalijte směs do mísy a nechte tuhnout přibližně 30-

40 minut. 



 
 

 

Chocolate Frozen Yogurt 

 
Ingredience: 

 
200 ml plnotučné mléko 

180 g hořké čokolády 

400 ml vanilkového jogurtu 

50 ml cukru 

 

 

 

Metoda: 

 
Zkombinujte mléko a čokoládu v mixéry nebo food 

procesoru, dokud směs nebude dobře posekaná 

a jemná. Přidejte jogurt a cukr; a zpracujte do 

hladka (cca 15 sekund). Zapněte zařízení, nalijte 

směs do mísy a nechte tuhnout přibližně 30-40 

minut. 

 
 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

• Odpojte z napájení za každým, kdy bude zařízení čistit. 

• Vyberte mixovací čepel, očistěte ji s navlhčeným hadříkem. 

• Vyberte mísu, očistěte ji s navlhčeným hadříkem. 

• Víko stejně očistěte navlhčeným hadříkem. 

• Odstraňte špínu na těle zařízení a ostatních místech. Dávejte pozor aby se 

voda nedostala na kabel, zásuvku, zástrčku a otvory větrání, neponořujte 

přístroj do vody nebo jiné tekutiny. 

• Dobře usušte a složte dohromady. 



 

 
  

 

 

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 normami: 

 
2014/30/EU (EMC) 

2014/35/EU (LVD) 

2011/65/EU (RoHS) 

643/2009/EG (ErP) 

1060/2010/EU (ErP) 



 

 

 

 
 



 

 

 
 
 

 

    
 

 

 

 

 


