Chladič na víno CILIO EL CUBITO
Prosím přečtěte si pozorně návod k použití. Škody, způsobené nevhodným
používáním nemohou být reklamovány.
Bezpečnostní pokyny
Dávejte pozor na to, aby síťové napětí bylo shodné s napětím uvedeným na štítku
s údaji o výkonu. Používejte pouze u střídavého el. proudu.
Síťový kabel nedávejte k žádným horkým přístrojům.
Po použití, či při čištění vyndejte kabel ze zásuvky.
Přístroj je určen pouze pro domácí použití na chlazení vína či jiných lahví s nápoji.
Nikdy nenechávejte děti u přístroje bez dozoru.
Po použití vždy odpojte přístroj ze sítě.
Při poruše přístroje, či poškození kabelu okamžitě vyndejte ze zásuvky.
Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud je prázdný – může se tím poškodit pumpa.
Pokud přístroj používáte s bateriemi, nesmí být zároveň zapojen do sítě, hrozí riziko
požáru.
V případě použití dobíjecích baterií, můžete kabel zapojit do sítě, bez toho aniž byste
baterie odstranili.
Při chlazení používejte pouze vodu, nebo led z vody a nikdy žádné jiné tekutiny.
Při vyndavání kabelu ze sítě nikdy netahejte za kabel, pouze za zástrčku.
Příístroj nikdy nepokládejte do vody, či jiných tekutin.
Použití s bateriemi nebo aku
Pokud jste se rozhodli pro používání přístroje s bateriemi, nejprve je vložte. Otočte
chladič vzhůru nohama, otevřete kryt na baterie a vložte 8 baterii nebo aku velikosti
Mignon/AA.
Vložení aku do přístroje
Důležité! V přístroji nesmí být použity žádné obyčejné baterie, pokud je přístroj
zapojován do síťě. Pokud přístroj používáte s přípojkou do sítě, musíte použít dobíjecí
baterie/aku nebo žádné baterie. Vkládejte vždy 8 stejných baterií/aku.
Vložit můžete i aku. Aku nesmí být nikdy přetíženy. Proto si prosím spočítejte
maximální čas uložení. Na každém balení aku je uveden čas - doba použití (např.
2400mAh). Vynásobte tento údaj 8 (počet baterií) a vydělte ho 320mA. Výsledkem je
délka použití aku. Např.: 2400mAh x 8 : 320 mA = 60 h.
Maximální doba používání aku je v tomto případě 60 hodin.
Použití s kabelem
Pokud se rozhodnete pro používání chladiče s kabelem, dbejte na to, aby se
v přístroji nenacházeli žádné baterie. Zkontrolujte aby síťové napětí bylo shodné
s napětím uvedeným na štítku s údaji o výkonu.

Kabel připojte nejdříve do přístroje a pak teprve do zásuvky.
Obsluha
Nejdřív přístroj zapojte do sítě, nebo vložte baterie.
Nyní vložte do zásobníku na led kostky ledu a naplňte do půlky studenou vodou.
Postavte chladič na rovnou plochu. Během chlazení může z chladiče vycházet pára,
proto chladič dejte tam, kde unikající pára/vlhkost nemůže nic poškodit.
Zapněte přístroj tlačítkem ON/OFF.
K dispozici jsou dva módy požadované teploty:
Modus 1 s přednastavenou teplotou:
Zde si můžete vybrat pomocí šipky nahoru mezi:
CHAMP = šampaňské/sekt 7 ˚C
WHITE_W = bílé víno 11 ˚C
RED_W = červené víno 18 ˚C
V tomto nastavení si můžete pomocí tlačítka se šipkou dolů vybrat i mezi stupni celsia
a fahrenheity.
V Modusu 2 můžete teplotu nastavovat manuálně pomocí tlačítka se šipkou nahoru
či dolů. Pokud chcete pracovat s tímto modusem přenastavte si ho tak, že budete
zároveň držet tlačítko se šipkou nahoru i dolů.
Pokud se budete chtít vrátit k používání přístroje s Modusem 1, vypněte na chvíli
přístroj. Tím se nastavení zruší.
Nyní nastavte požadovanou teplotu.
Otevřete láhev a vložte ji do chladiče.
Vsuňte teploměr na víno do lahve a připojte kabel s odpovídající přípojkou na
přístroji.
Stiskněte tlačítko STOP/START. Pumpa začne pracovat.
Na display můžete přečíst 3 teploty:
1. požadovaná teplota nápoje
2. aktuální teplota nápoje
3. aktuální teplota vody
Jakmile dosáhne aktuální teplota poožadované teploty, pumpa se vypne. Světlo
začne blikat a zazní signál. Váš nápoj má požadovanou teplotu.
Čištění a péče
Po použití přístroj odpojte ze zásuvky.
Opatrně vylejte vodu a zbývající led.
Přístroj zvenku i zevnitř očistěte vlhkým hadříkem.
Chladič 12 hodin po použití nechte stát otevřeny, aby mohla vyschnout všechna
případná vlhkost.
Pokud jste použily baterie, vyndejte je z přístroje.
Jednou za čas můžete chladič omýt trochou mycího prostředku, nikdy ho ale
nemáčejte ve vodě, hrozí poškození! Mycího prostředku používejte opravdu malé
množství, neboť by při dalším použití mohl přístroj začít pěnit.

