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Vážený zákazník, 
 

ďakujeme za vašu dôveru. 
 
Gratulujeme vám k zakúpeniu tejto vinotéky. Zakúpením tohto používateľsky príjemného, vonkoncom spoľahlivého a vysoko kvalitného 
výrobku ste zvolili prvotriedny spotrebič. Prajeme vám veľa radosti z vašej novej vinotéky a ešte viac potešenia z vašich vín. 
 

Čím menej vypestovaného hrozna v oblasti, tým lepšie víno. 
 
Pre dobré vína sú lepšie chudobnejšie, dobre odvodnené zeminy. Vlastnosti pôdy ovplyvňujú vitalitu vína, ktorá zase ovplyvňuje kvalitu 
hrozna. Ďalším dôležitým faktorom pre víno je klíma. Pre vytváranie chuti vína sú dôležité práve svetlo a vlhkosť vzduchu. 



3 
Správne prostredie pre vaše vína 
 
Vinič je extrémne citlivá rastlina. Už od pradávna je pestovaný pre svoje plodné obdobie a čas zberu hrozna a výroby vína závisí od 
troch faktorov: svetla, vlhkosti vzduchu a okolitej teploty. Táto citlivosť trvá aj potom, čo je víno stočené do fliaš. Aby sa mohla plne 
rozvinúť chuť vína alebo aby bola ochránená jeho excelentná aróma, malo by byť víno skladované v perfektných podmienkach a práve 
vaša vinotéka také podmienky ponúka. 
 
Svetlo 
UV žiarenie je pre vaše vína škodlivé, pretože by mohlo spôsobiť zmenu ich chuti a dokonca aj kvality. Efekt UV žiarenia obmedzíte 
použitím výkonného osvetlenia a krytu lampy s UV filtrom a navyše s dvierkami z glazovaných sklenených tabúľ. 
 
Vlhkosť 
Vo vinotéke odporúčame udržovať vlhkosť nad 65%, aby nedošlo k zoschnutiu korkových zátok a následnej oxidácii vína a zmene jeho 
chuti. 
 
Teplota 
Elektrický vetrák inštalovaný vo vnútri vinotéky hrá významnú úlohu v regulácii teploty a udržaní rytmu hrozien. 
 
Vibrácie 
Udržanie prirodzenej chute hrozien a predchádzanie vibráciám vinotéky, čo je pre vína fatálne, má na starosti tichý a takmer nevibrujúci 
kompresor, ktorý predchádza otriasaniu vašich vinných zásob a ich prezrievaniu. 
 
Podivný zápach 
Ak by zátka podivne zapáchala, naruší sa aróma vína. Vaša vinotéka je vybavená výmenným dezodorantom s aktívnym uhlíkom, ktorý z 
vinotéky efektívne odvádza pachy a privádza dovnútra čerstvý vzduch. 
 

Bezpečnostné opatrenia 
Tento prístroj nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou alebo osoby 
s obmedzenými skúsenosťami a znalosťami, ak nad nimi nie je vedený odborný dohľad alebo ak im neboli podané inštrukcie zahŕňajúce 
použitie tohto prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. 
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa s prístrojom nebudú hrať. 
Tento výrobok je určený iba na domáce použitie. V prípade jeho použitia na komerčné alebo priemyselné účely sa uistite, že sú 
dodržané všetky zodpovedajúce normy a predpisy. 
 
* Zariadenie musíte umiestniť tak, aby bola zásuvka ľahko prístupná. 
* V prípade poškodenia napájacieho kábla musí výmenu vykonať výrobca, jeho servisný technik alebo obdobne kvalifikovaná 
osoba, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia. 
* Udržujte priechodné ventilačné otvory v plášti vinotéky alebo v mriežke vstavanej skrine. 
* Na urýchlenie rozmrazovania nepoužívajte žiadne mechanické zariadenia ani nástroje, pokiaľ ich priamo neodporučil výrobca. 
* Nepoškoďte chladiaci obvod. 
* Vo vnútri vinotéky nepoužívajte žiadne elektrické zariadenia, pokiaľ neboli odporučené výrobcom. 
* Pokyny zahŕňajú postup výmeny žiarovky osvetlenia. 
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Nastavenie 
* Teplota miestnosti, do ktorej vinotéku umiestnite, sa musí pohybovať v rozmedzí 10 až 32 °C. Nestavajte ju na priame slnko 
ani do blízkosti zdrojov tepla, napr. rúr alebo radiátorov. 
* Podlaha by mala byť rovná a pevná. Prípadné mierne nerovnosti môžete vyrovnať pomocou nastaviteľných nožičiek. 
* Uistite sa, že miestnosť je dobre odvetrávaná. 
* Podľa normy EN 378 by mala mať miestnosť, do ktorej vinotéku umiestnite, veľkosť rovnajúcu sa celkovému objemu v 
prepočte 1 m3 na 1 gram chladiacej zmesi použitej v chladiacom obvode vinotéky, aby, v prípade úniku z chladiaceho obvodu, nedošlo k 
hromadeniu horľavého plynu/pár v miestnosti, kde je vinotéka umiestnená. Množstvo chladiacej zmesi použité vo vinotéke a rozmery 
vinotéky sú uvedené na typovom štítku na vnútornej strane zariadenia. 
 

Pripojenie ku zdroju energie 
Napájanie a napätie v mieste pripojenia musí byť v súlade s podrobnosťami na typovom štítku zariadenia. Typový štítok je umiestnený 
na ľavej hornej strane vnútornej časti zariadenia. Zásuvka musí byť vybavená min. 10 A poistkou. 
 
Pred zapojením do riadne uzemnenej zásuvky nechajte zariadenie asi 1/2-1 hodinu stáť. 
 
Zásuvka by mala byť ľahko prístupná a nie priamo za spotrebičom. 
 

Vnútorné osvetlenie 
Vnútorné osvetlenie je umiestnené na hornej vnútornej strane. 
Môžete ho zapnúť a vypnúť tlačidlom LAMP ON/OFF na ovládacom paneli. 
 
Poznámka: Ak chcete nastaviť teplotu, stlačte tlačidlo SETUP. 
 

Výmena žiarovky 
* Odpojte zariadenie od zdroja energie alebo odstráňte/vyberte poistku. 
* Odskrutkujte a vyklopte krycí panel osvetlenia. 
* Vyjmite žiarovku a vložte novú. 
* Nainštalujte späť krycí panel osvetlenia. 
 
Ak by osvetlenie nefungovalo ani po výmene žiarovky, kontaktujte váš najbližší servis. 
 

Zapnutie a vypnutie zariadenia 
Pred prvým zapnutím a po vybratí všetkého obalového materiálu a inštalácii príslušenstva, napr. roštov, rukoväte apod., podľa pokynov 
uvedených v návode, odporúčame zariadenie vyčistiť. 
Zariadenie bolo testované a je dodávané v nastavení bežného chodu 12 °C. Zariadenie bude fungovať ihneď po zapojení do riadne 
uzemnenej zásuvky. 
 
Po prvom zapojení zariadenia, a pokiaľ sa zariadenie zahreje, sa ozve bzučiak. Vypnete ho stlačením tlačidla Alarm. 
Displej zobrazenia teploty bude blikať, dokiaľ zariadenie nedosiahne nastavenú teplotu. 
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Nastavenie teploty 
Zariadenie je nastavené na bežnú prevádzku (12 °C). 
 
Ak stlačíte tlačidlo teploty a podržíte ho počas 3 sekúnd, teplota nastavená na displeji začne blikať. 
 
Teplotu znížite stlačením tlačidla „▼“. 
Teplotu zvýšite stlačením tlačidla „▲“. 
 
Nastavenie môžete zmeniť napr. na 10 °C jednoduchým stlačením tlačidla nastavenia teploty a dvojitým stlačením tlačidla s šípkou dole, 
nakoniec potvrďte stlačením tlačidla SETUP. 
 
V takom okamihu sa ozve alarm a teplota začne blikať. Alarm deaktivujte stlačením tlačidla Alarm. Displej zobrazenia teploty bude 
blikať, dokiaľ zariadenie nedosiahne teplotu 10 °C. 
 
— Teplotu môžete nastaviť v rozsahu +4 °C až 18 °C. 
 

Kompenzácia nízkej teploty 
Vinotéka vie automaticky kompenzovať nízku teplotu. Ak by bola okolitá teplota pod nastavenou hodnotou, teplota vo vinotéke klesne. 
Ak by bola teplota vo vnútri vinotéky o 2 °C nižšia než nastavená teplota, vinotéka automaticky aktivuje systém kompenzácie nízkej 
teploty. Po dosiahnutí nastavenej teploty sa systém kompenzácie automaticky vypne. 
 
Ak sa na displeji zobrazí F1, vinotéka hlási poruchu. 
 
Kontaktujte váš najbližší zákaznícky servis a uveďte im typ zariadenia a výrobné číslo. 
 

Akustický varovný signál 
Akustický varovný signál pomáha chrániť vaše vína pred nadmernými teplotnými výkyvmi. 
 
Zaznie, pokiaľ necháte dvere dlhší čas otvorené a následne sa vnútorná teplota zníži o 2 °C. Stlačením tlačidla alarm akustický signál 
vypnete. 
 
Zaznie, pokiaľ sa teplota vo vnútri príliš zvýši alebo príliš klesne. Displej zobrazenia teploty bude blikať. Stlačením tlačidla alarm 
akustický signál vypnete. Na displeji bude aj naďalej blikať teplota, dokiaľ nebude odstránená príčina alarmu. 
 

Detská zámka 
Detská zámka je určená na ochranu zariadenia pred náhodným vypnutím alebo zmenou nastavenia teploty. 
 
Zapnutie detskej zámky: podržte súčasne tlačidlo „▲“ a „▼‘‘ počas 3 sekúnd. 
 
Ozve sa dvojité pípnutie. Na LED displeji sa zobrazí teplota. Stlačením tlačidla SETUP potvrdíte vaše aktuálne 
nastavenie a deaktivujete nastavenie teploty. Následne už nebude možné zmeniť teplotu alebo ju zobraziť stlačením 
tlačidiel „▲“ a „▼‘‘. 
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Uloženie vína 
Ak vína skladujete dlhší čas, mali by byť uložené pri teplote medzi 10 °C a 14 °C. To je teplota, ktorá by mala byť udržiavaná vo vinnej 
pivnici a je akurát, aby víno riadne dozrelo. 
Snažte sa skladovať fľaše rovnakého druhu vína vedľa seba na jednej polici, aby ste sa vyvarovali presúvaniu iných fliaš z dôvodu 
dostupnosti vami požadovaného druhu, pretože počas skladovania by sa víno nemalo pokiaľ možno presúvať. 
 

Výmena vzduchu pomocou filtra s aktívnym uhlíkom 
Spôsob, ktorým vína dozrievajú, závisí od okolitých podmienok. Kvalita vzduchu je preto rozhodujúca na uchovávanie vína. Filter s 
aktívnym uhlíkom je umiestnený v spodnej časti zadnej steny vinotéky, aby tak bola zaistená optimálna kvalita privádzaného vzduchu. 
 
Upozornenie: Odporúčame filter raz za rok vymeniť. Filtre zakúpite u vášho predajcu. 
 
Výmena filtra: Uchopte filter za rukoväť. Otočte ho doľava a vyjmite. 
 
Vloženie filtra: Filter vložte s rukoväťou vo vertikálnej polohe. Otočte ho doprava a zasuňte. 
 
obr. A 
obr. B 
 

Štítky (závisí od typu zariadenia) 
Každá polica vo vinotéke má držiak štítkov. Sú určené na označenie druhu vína uloženého v danej polici. Použite ceruzku, aby ste 
mohli, v prípade potreby, označenie vygumovať a štítok znovu použiť. 
* Inštalácia: Zasuňte držiak štítkov na miesto. (obr. A) 
 
Inštalácia rukoväte 
Zo sklenených dverí odskrutkujte 2 skrutky a vyjmite rukoväť z vinotéky. Rukoväť pevne priskrutkujte ku dverám 2 skrutkami, ktoré ste 
predtým vyskrutkovali z dverí. (obr. B) 
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Odmrazovanie 
Zariadenie sa odmrazuje automaticky. Voda, ktorá sa hromadí pri zadnej stene, odteká do zásobníka na zadnej strane zariadenia a 
automaticky sa odparuje vďaka teplu z kompresora. Skontrolujte, či rozmrazená voda voľne vyteká drenážnym otvorom. 
 

Čistenie 
Pred čistením zariadenie vždy vypnite. 
Odpojte zariadenie od zdroja energie alebo odstráňte/vyberte poistku. 
* Vnútro zariadenia, jeho časti aj vonkajšie steny utrite vlažnou vodou s trochou čistiaceho prostriedku. 
 
Nepoužívajte parné čističe, pretože hrozí riziko poranenia a poškodenia zariadenia. 
Nikdy nepoužívajte hrubé čistiace prostriedky alebo tie na báze kyseliny alebo chemické roztoky. Odporúčame používať univerzálny 
čistiaci prostriedok s neutrálnym pH. 
 
* Zaistite, aby do elektrických častí neprenikla voda. 
* Všetky časti riadne osušte utierkou. 
* Drenážny otvor vyčistite tenkým predmetom, napr. špajľou apod. 
* Zo zariadenia nesnímajte typový štítok; je dôležitý pre ďalší servis zariadenia. 
 

Poruchy 
Vaše zariadenie je navrhnuté a vyrobené na dlhodobú a spoľahlivú prevádzku bez porúch. Ak sa počas prevádzky nečakane objaví 
porucha, skontrolujte, či ide o poruchu prevádzkového charakteru. Upozorňujeme, že napriek tomu, že zariadenie bude ešte v záruke, 
výsledné servisné náklady pôjdu v takom prípade na vrub majiteľa zariadenia. 
 
Nasledujúce poruchy budete schopní odstrániť sami po kontrole možných príčin. 
 
* Zariadenie nefunguje. 
- Skontrolujte, či je zariadenie riadne pripojené k zdroju energie. 
- Nie je poškodená poistka zásuvky? 
* Hlasitý nepretržitý hluk 
- Skontrolujte, či zariadenie stojí na pevnej zemi alebo 
- či kompresor v prevádzke nespôsobuje vibrácie ostatných predmetov alebo nábytku. 
 
Skontrolujte, či je zariadenie vyrovnané a že sa žiadne zadné súčasti nedotýkajú steny za zariadením. Zadné súčasti, ktoré sa dotýkajú 
steny, opatrne ohnite. Nezabudnite, že nasledujúce zvuky chladiaceho obvodu nie je možné vypnúť. 
 
* Teplota vo vnútri vinotéky je príliš vysoká. 
 Skontrolujte nastavenie podľa kapitoly „Uloženie vína“. 
- Ukazuje samostatne inštalovaný teplomer správny údaj? 
- Funguje kompresor správne? 
- Nie je vinotéka príliš blízko zdroju energie? 
 
* Nezabudnite, že pri akomkoľvek spôsobe skladovania môže, v závislosti od typu lepidla použitého na etikety, vzniknúť svetlá 
škvrna. Tomu je možné predísť opatrným očistením akýchkoľvek zvyškov lepidla z fliaš pred ich uložením. 
 
Ak by sa vyššie uvedené nevzťahovalo na vašu poruchu a poruchu nemôžete sami odstrániť, kontaktujte váš najbližší zákaznícky servis 
a uveďte typ zariadenia a výrobné číslo podľa údajov na typovom štítku. 
Typový štítok je umiestnený na vnútornej strane vľavo. 
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Zmena smeru otvárania dverí 
* Dvere zatvorte a odskrutkujte konzolu závesu 1. 
* Dvere dole vytiahnite a nadvihnite. 
* Odskrutkujte čap závesu 2 z konzoly závesu 1 a priskrutkujte ho do otvoru naproti. 
* Odskrutkujte čap závesu 3 a priskrutkujte ho do otvoru naproti. 
* Premiestnite rukoväť dverí a krytky na druhú stranu. 
* Odskrutkujte závesy na ľavej strane a nainštalujte ich na stranu oproti. 
* Nasaďte dvere na čap závesu 3 a zatvorte ich. 
* Nasaďte konzolu závesu 1 na spodnú časť a priskrutkujte. 
 

Dverné zámky 
Vaša vinotéka je vybavená dvomi zámkami - na ľavej a na pravej strane. Pri zmene otvárania dverí nesmiete meniť zámky. 
 
Upozornenie: Počas normálneho použitia môžete používať iba zámku na strane, kde je umiestnená rukoväť. 
 

Bezpečnostné pokyny a varovania 
* Aby nedošlo k poraneniu alebo poškodeniu zariadenia, mali by zariadenie vybaliť a zostaviť dve osoby. 
* Ak by došlo k poškodeniu zariadenia počas doručovania, okamžite kontaktujte dodávateľa a to ešte pred pripojením k zdroju 
energie. 
* Aby bolo možné zaistiť bezpečnú prevádzku, skontrolujte, či je zariadenie zostavené a zapojené podľa pokynov v tomto 
návode. 
* V prípade akejkoľvek poruchy zariadenie odpojte od zdroja energie. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky, vypnite alebo odstráňte 
poistku. 
* Pri odpájaní zariadenia neťahajte za kábel, vždy uchopte zástrčku. 
* Akékoľvek opravy a manipulácie so zariadením by mal vykonávať iba zákaznícky servis, pretože neautorizované 
úkony by mohli byť pre používateľa veľmi nebezpečné. To isté platí pre výmenu napájacieho kábla. 
* Nestúpajte si na sokel, zásuvky alebo dvere ani ich nepoužívajte ako podperu. 
* Nenechávajte deti sa hrať so zariadením, napr. sadať si do zásuviek alebo sa húpať na dverách. 
* Ak je vaše zariadenie vybavené zámkami, nenechávajte kľúč v blízkosti zariadenia alebo v dosahu detí. 
Vo vnútri zariadenia nepoužívajte žiadne elektrické prístroje. 
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Vypnutie zariadenia 
Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať, vypnite ho a odpojte od zdroja energie alebo vyberte poistku. 
Zariadenie vyčistite a nechajte dvere zariadenia otvorené, aby vo vnútri nevznikol nepríjemný zápach. 
 

Ochrana životného prostredia a poznámka k likvidácii 
zariadenia 
 
Obal je navrhnutý tak, aby zariadenie a jeho jednotlivé súčasti chránil počas prepravy a je vyrobený z recyklovateľných materiálov. 
* vlnitá lepenka/lepenka (prevažne recyklovaný papier) 
* lisovaný polystyrén (penový, bez CFC) 
* polystyrénové vrecká a obaly 
* polystyrénové pásky 
* Obalový materiál odovzdajte do najbližšieho zberného dvora na triedený odpad, aby mohol byť následne recyklovaný alebo 
čo najviac opakovane využitý a predišli ste jeho likvidácii spolu s bežným domovým odpadom. 
 
Staré zariadenia obsahujú využiteľné materiály a nemali by ste ich likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. 
* Vyradené zariadenie okamžite deaktivujte odstránením zástrčky a odrezaním napájacieho kábla. 
* Zo zariadenia odstráňte pružinové západky alebo poistky alebo ho demontujte tak, aby bolo nepoužiteľné a aby vo 
vnútri nemohli uviaznuť deti. 
* Než zariadenie, ktoré chcete vyradiť, odovzdáte na likvidáciu, skontrolujte, či nie je poškodený chladiaci obvod a hlavne 
tepelný výmenník v zadnej časti zariadenia. V takom prípade by z neho neunikla chladiaca zmes a nepoškodila by životné prostredie. 
- Informácie o použitej chladiacej zmesi a izolačných materiáloch nájdete na typovom štítku. 
- Informácie o dátume zvozu alebo zberných miestach získate u spoločnosti zaisťujúcej likvidáciu odpadov alebo na miestnom 
úrade. 
 

Všeobecné informácie 
Chladiaci obvod bol testovaný, či neuniká. 
 
Zariadenie je odrušené podľa Eu55014 a zodpovedá tak EU norme 87/308/EEC. 
 
Všetky typy a modely sú predmetom neustáleho zdokonaľovania a výrobca si preto vyhradzuje právo vykonať úpravy tvaru, vybavenia a 
technológie. 
 
 

 
Symbol  na výrobku alebo jeho obale znamená, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s bežným domovým odpadom. Miesto 
toho ho musíte odovzdať v príslušnom zbernom dvore určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. 
Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť potenciálnym škodlivým dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, 
ku ktorým by mohlo dôjsť v prípade nesprávnej likvidácie tohto zariadenia. Viac informácií o recyklácii tohto výrobku získate na 
mestskom úrade, u spoločnosti zaisťujúcej likvidáciu odpadov alebo v obchode, v ktorom ste výrobok zakúpili. 
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Návrh uloženia fliaš 
Schematický návrh uloženia fliaš 
Nasledujúca schéma uvádza, ako uložiť fľaše vína (priemer 78 mm) vnútri vinotéky. Množstvo fliaš sa môže líšiť podľa rôzneho spôsobu 
uloženia. 
 
Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení 
 
§§§ 
 
Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale označuje, že sa s týmto výrobkom nesmie zaobchádzať ako s domovým 
odpadom. Výrobok zlikvidujte jeho odovzdaním na zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V krajinách 
Európskej únie a iných európskych krajinách existujú samostatné zberné systémy na zhromažďovanie použitých elektrických a 
elektronických výrobkov. Zaistením ich správnej likvidácie pomôžete prevencii vzniku potenciálnych rizík pre životné prostredie a ľudské 
zdravie, ktoré by mohli vzniknúť nesprávnym zaobchádzaním s odpadmi. Recyklácia odpadových materiálov napomáha udržaniu 
prírodných zdrojov surovín – z uvedeného dôvodu nelikvidujte, prosím, vaše staré elektrické a elektronické zariadenia s domovým 
odpadom. Na získanie podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku kontaktujte, prosím, pracovníka ochrany životného prostredia 
miestneho (mestského alebo obvodného) úradu, pracovníkov zberného dvora alebo zamestnancov predajne, v ktorej ste výrobok kúpili. 
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