
PW 15 K

VÍNOTÉKA
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA 



Vážený zákazník,
ďakujeme vám za kúpu produktu značky PHILCO. Aby vám váš spotrebič dobre slúžil, prečítajte si, 
prosím, pozorne všetky pokyny v tejto používateľskej príručke.
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ČASŤ 1: DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
POĎAKOVANIE
Ďakujeme vám za kúpu nášho produktu. Prajeme si, aby ste boli spokojní s množstvom jeho funkcií a výhod. 
Pred použitím tohto produktu si, prosím, pozorne prečítajte túto používateľskú príručku. Používateľskú príručku 
uschovajte na bezpečnom mieste na budúce použitie. Zaistite, aby sa s touto príručkou dobre zoznámili taktiež 
ďalšie osoby, ktoré budú tento produkt používať.

VAROVANIE
Tento spotrebič je určený na použitie v  domác-
nosti.

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 
8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými 
alebo duševnými schopnosťami či nedostatkom 
skúseností a  znalostí, ak sú pod dozorom alebo 
boli poučené o  bezpečnom používaní spotrebiča 
a  rozumejú nebezpečenstvám pri nesprávnom 
používaní. Deti sa nesmú s  týmto spotrebičom 
hrať. Čistenie a  údržbu nesmú vykonávať deti bez 
dohľadu dospelej osoby.
Ak dôjde k  poškodeniu sieťového kábla, musí 
ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo 
podobne kvalifi kovaná osoba, aby sa vylúčilo 
akékoľvek nebezpečenstvo.
Spotrebič nesmie byť vystavený pôsobeniu dažďa.
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VAROVANIE
Neblokujte vetracie otvory v  kryte spotrebiča 
alebo, v prípade vstavania spotrebiča, v kuchyn-
skej linke.

VAROVANIE
Proces odmrazovania sa nesnažte urýchliť 
žiadnymi mechanickými či inými pomôckami 
okrem tých, ktoré sú odporúčané výrobcom.

VAROVANIE
Nesmiete poškodiť chladiaci obvod.

VAROVANIE
Vnútri skladovacích priestorov tohto spotrebiča 
nepoužívajte elektrické zariadenia, ak tak 
priamo neodporúča výrobca.

Vnútri spotrebiča ani v jeho blízkosti neskladujte ani 
nepoužívajte výbušné látky, ako sú spreje s horľavým 
obsahom.
Podrobnosti o spôsobe čistenia sú uvedené v časti 
„Čistenie a údržba“ na strane 9.
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Likvidácia spotrebiča
Aby nedošlo k  poškodeniu životného prostredia 
alebo ľudského zdravia neriadenou likvidáciou tohto 
produktu, recyklujte ho riadnym spôsobom, a podporte 
tak opätovné použitie materiálov a horľavých plynov 
používaných ako izolácia. Likvidácia by mala byť 
vykonávaná iba prostredníctvom zberného dvora.

Inštalácia a opravy 
Spotrebič treba umiestniť na rovnú podlahu tak, aby 
neboli zablokované ventilačné otvory. Nepokúšajte 
sa sami opravovať alebo vymieňať akékoľvek 
súčasti. V prípade potreby sa obráťte na servisného 
zástupcu.

Manipulácia
Vždy používajte spotrebič tak, aby ste predišli vzniku 
akýchkoľvek škôd.

INŠTALÁCIA: 
NEINŠTALUJTE TENTO SPOTREBIČ NA MIESTA 
VYSTAVENÉ VYSOKEJ VLHKOSTI ALEBO PRÍLIŠ NÍZKEJ 
TEPLOTE, AKO SÚ PRÍSTAVBY, GARÁŽE ALEBO VÍNNE 
PIVNICE.
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
•  Tento spotrebič je určený iba na chladenie

vín.
•  Neumiestňujte na povrch spotrebiča ťažké

predmety.
•  Ak nebudete spotrebič dlhšie používať alebo

ho chcete vyčistiť, odpojte ho od sieťovej
zásuvky.

•  Nestúpajte ani sa neopierajte o hornú stranu
spotrebiča, dvierka atď.

•  Neskladujte v  spotrebiči potraviny, pretože
vnútorná teplota nemusí byť dostatočne
nízka, aby sa zabránilo ich skaze.

•  Spotrebič prenášajte, inštalujte a  používajte
vždy vo zvislej polohe.

Likvidácia starého spotrebiča
Tento spotrebič obsahuje chladiace médium 
a izolačné plyny. 
Chladivo a  izolačné plyny sa musia odborne 
likvidovať. Pred likvidáciou spotrebiča sa uistite, 
že nie je potrubie chladiaceho okruhu poškodené.
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ČASŤ 2: PREHĽAD
OVLÁDACÍ PANEL

1. Tlačidlo osvetlenia
2. Tlačidlo na prepínanie medzi °C a °F
3. Displej s nastavenou teplotou
4. Tlačidlo na nastavenie teploty (+)
5. Tlačidlo na nastavenie teploty (–)

Popis spotrebiča

1. Skrinka
2. Chrómová polica
3. Dvojradová spodná priehradka na víno
4. Nastaviteľné nôžky
5. Ochrana pántu dvierok
6. Tesnenie dvierok
7. Dvierka s temperovaným sklom
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ČASŤ 3: PRED INŠTALÁCIOU SPOTREBIČA
Pred pripojením spotrebiča k elektrickej sieti skontrolujte, že napätie uvedené na výrobnom štítku spotrebiča 
zodpovedá napätiu vo vašej domácnosti. Odlišné napätie by mohlo spotrebič poškodiť.

Sieťová zástrčka predstavuje jediný spôsob odpojenia spotrebiča, a preto by mala byť neustále prístupná. Ak 
chcete spotrebič vypnúť a  odpojiť ho od napájania, vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Neponárajte spotrebič, 
sieťový kábel ani zástrčku do vody alebo inej tekutiny.

Spotrebič musí byť uzemnený. Výrobca neručí za žiadne škody spôsobené použitím spotrebiča bez uzemnenia.

ČASŤ 4: INŠTALÁCIA SPOTREBIČA 
Tento spotrebič je určený na voľné postavenie na podlahu. 
Umiestnite spotrebič do suchej a  dobre vetranej miestnosti. Miesto inštalácie by nemalo byť vystavené 
priamemu slnečnému svetlu a  nemalo by sa ani nachádzať v  blízkosti zdrojov tepla, ako je napr. sporák, 
radiátor atď. 

Aby bolo zaistené dostatočné prúdenie vzduchu okolo spotrebiča, ponechajte minimálne 10 cm voľného 
priestoru na každej strane skrinky. 

V prípade nerovných povrchov je možné upraviť výšku spotrebiča pomocou predných nožičiek.

ČASŤ 5: OKOLITÁ TEPLOTA 
Tento spotrebič je určený na prevádzku pri okolitej teplote medzi 10 °C a 32 °C. V prípade prekročenia týchto teplôt 
(či už ide o chladnejšie, alebo teplejšie prostredie), nebude spotrebič fungovať správne.

ČASŤ 6: PREMIESTNENIE SPOTREBIČA
•  Uistite sa, že je spotrebič odpojený od zásuvky. Vyberte všetky fľaše a police, aby nedošlo k vzniku škody či 

úrazu. 
•  Spotrebič vždy prenášajte vo zvislej polohe. 
•  Po presunutí počkajte 30 minút, než spotrebič zapojíte do zásuvky.

Váš spotrebič používa izobután (R600a) ako chladiace médium. Chladiace médium R600a je prírodným plynom, 
ktorý je síce šetrný k  životnému prostrediu, ale zároveň je taktiež výbušný. Preto by ste mali pri preprave 
a inštalácii spotrebiča postupovať opatrne, aby nedošlo k poškodeniu jeho chladiacich súčastí. V prípade úniku 
chladiaceho média z dôvodu poškodenia chladiacich súčastí presuňte spotrebič mimo priestoru s výskytom 
otvoreného plameňa alebo tepelných zdrojov a miestnosť, kde bol spotrebič umiestnený, na niekoľko minút 
dobre vyvetrajte.
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ČASŤ 7: PRED PRVÝM POUŽITÍM
•  Odstráňte všetok obalový materiál. 
•  Vyčistite vnútrajšok spotrebiča teplou vodou s  malým množstvom tekutého čistiaceho prostriedku

a odstráňte nečistoty vzniknuté počas výroby a dopravy.

ČASŤ 8: PREVÁDZKA
Uistite sa, že je spotrebič umiestnený na rovnom a stabilnom povrchu. 
Pripojte spotrebič do sieťovej zásuvky. Na displeji sa zobrazí aktuálna teplota vnútorného priestoru. 
Pred umiestnením fl iaš vína do spotrebiča ho nechajte vychladnúť 2 – 3 hodiny. 

Nastavenie teploty 
Teplotu je možné nastaviť v rozsahu 4 °C až 18 °C. Predvolená teplota nastavená z výroby je 12 °C.
1. Opakovaným stlačením tlačidiel  /  vyberte požadovanú teplotu. 

•  Pri každom stlačení tlačidla  /  sa teplota zvýši alebo zníži o 1 °C. 
2. Nastavená teplota bude na displeji blikať asi 3 sekundy a potom sa na displeji opäť zobrazí aktuálna teplota 

vnútorného priestoru. 
•  Aktuálna teplota sa bude meniť v závislosti od množstva uložených fl iaš a častosti otvárania dvierok. 
•  Ak chcete zobraziť nastavenú teplotu, stlačte tlačidlo  / . Nastavená teplota bude na displeji blikať 

asi 3 sekundy a potom sa opäť zobrazí aktuálna teplota vnútorného priestoru. 
•  Zobrazenie teploty je možné stlačením tlačidla °F/°C prepínať medzi stupňami Celzia (°C) a Fahrenheita 

(°F). Príslušný indikátor °C alebo °F bude svietiť. 

Vnútorné osvetlenie 
Stlačením tlačidla  zapnete alebo vypnete vnútorné osvetlenie.

Ak ponecháte vnútorné osvetlenie zapnuté, približne po uplynutí 10 minút sa automaticky vypne. 

Rady pre skladovanie vína
Víno skladujte iba originálne zazátkované.
Nepreťažujte spotrebič. Maximálne je možné skladovať 15 fl iaš vína (v závislosti od veľkosti fl iaš). 
Aby bolo možné využiť maximálnu kapacitu spotrebiča, treba fľaše skladovať vyobrazeným spôsobom.

Štandardná 750 ml fľaša Bordeaux

300 mm

190 mm 39 mm 71 mm

70 m
m
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ČASŤ 9: AUTOMATICKÉ ODMRAZOVANIE 
Námraza vznikajúca na vnútornej zadnej stene počas prevádzky kompresora sa automaticky odmrazí, keď 
kompresor nepracuje. 
Roztopená voda bude odtekať vypúšťacím otvorom do odtokovej nádoby, odkiaľ sa vyparí. 

ČASŤ 10: PREVÁDZKOVÝ HLUK

Bežný hluk
•  Motory bežia.
• Chladiace médium prúdi potrubím.

ČASŤ 11: RADY NA ÚSPORU ENERGIE
Aby bolo zaručené maximálne energeticky úsporné používanie vášho spotrebiča:
• Uistite sa, že je zaistená dostatočná ventilácia, ako sa odporúča v pokynoch pre inštaláciu.
• Otvárajte dvierka len minimálne.
• Otvorte dvierka vždy na čo najkratší čas.
• Uistite sa, že sú dvierka vždy správne zavreté.

ČASŤ 12: ČISTENIE A ÚDRŽBA 
• Pred čistením vždy odpojte spotrebič od sieťovej zásuvky.
• Vyberte zo spotrebiča všetky fľaše a police. 
• Čistite spotrebič mäkkou handričkou navlhčenou v  teplej vode s  trochou čistiaceho prostriedku. Police

čistite mierne navlhčenou handričkou. Utrite dosucha. 
• Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky s brúsnym účinkom. 
Výmenu vnútorného LED osvetlenia spotrebiča nemôže vykonať používateľ svojpomocne. Ak LED osvetlenie 
prestane fungovať, obráťte sa, prosím, na miestneho autorizovaného servisného zástupcu. 
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ČASŤ 13: RIEŠENIE PROBLÉMOV
Ak sa vyskytne problém s vaším spotrebičom, skontrolujte, prosím, nasledujúce body pred tým, ako sa obrátite 
na zákaznícke stredisko.

Problém Možná príčina Možné riešenie

Spotrebič nefunguje. Spotrebič nie je zapojený do 
sieťovej zásuvky. 

Skontrolujte, či je spotrebič 
správne zapojený do sieťovej 
zásuvky. 

Spotrebič je počas prevádzky 
hlučný. 

Spotrebič nie je umiestnený 
rovno.

Nastavením predných nožičiek 
vyrovnajte spotrebič. 

Spotrebič nie je dostatočne 
vychladený. 

Teplota nie je nastavená správne. Skontrolujte teplotu a v prípade 
potreby ju upravte. 

Vonkajšie prostredie môže 
vyžadovať nastavenie nižšej 
teploty.

Dvierka sú otvárané príliš často. Otvárajte dvierka iba v prípade 
potreby. 

Tesnenie dvierok je 
opotrebované.

Obráťte sa na miestneho 
autorizovaného servisného 
zástupcu. 

ČASŤ 14: TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ spotrebiča Vínotéka

Menovitý prúd 0,5 A

Príkon 85 W

Príkon osvetlenia < 1 W

Izolačný plyn Cyklopentán

Trieda ochrany proti úrazu elektrickým prúdom I

Chladiace médium/množstvo R600a / 18 g

Spotreba energie 0,30 kWh / 24 h

Kapacita fl iaš 15

Ospravedlňujeme sa za akékoľvek prípadné problémy spôsobené drobnými nezrovnalosťami v týchto pokynoch, 
ku ktorým môže dôjsť v dôsledku zdokonaľovania a vývoja našich výrobkov.
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ČASŤ 15: KARTA INFORMAČNÝCH ÚDAJOV
KARTA INFORMAČNÝCH ÚDAJOV: Philco

Obchodná značka Philco:  

Značka Philco

Predajné označenie PW 15 K

Typ spotrebiča3) 2

Trieda energet. účinnosti 
(A+++… nízka spotreba el. energie až G… vysoká spotreba el. energie) A

Spotreba energie za 365 dní1) kWh 110

Úžitkový objem celkovo: l 46

z toho: objem chladiacej časti l 46

z toho: objem mraziacej časti l –

Teplotný rozsah +4 do 18 °C

Vnútorná vlhkosť 62,6 – 74,8 %

Klimatická trieda2) N, SN

Inštalácia voľne stojaca

Napätie 220 – 240 V/50 Hz

Hlučnosť4) dB (re 1pW) 40

Rozmery mm (v × š × h) 515 × 430 × 480

Hmotnosť kg 15

POZNÁMKA:
Tento spotrebič je určený výhradne na uchovávanie vína.

1) Spotreba energie v kWh/rok založená na výsledkoch normalizovanej skúšky počas 24 hod. Skutočná spotreba 
energie závisí od spôsobu použitia a umiestnenia spotrebiča.

2) SN: okolité teploty od +10 °C do +32 °C
ST: okolitá teplota od +18 °C do +38 °C
N: okolitá teplota od +16 °C do +32 °C

3) 1 = Chladnička bez priestorov s nízkou teplotou
2 = Spotrebič je na uchovávanie vína
7 = Chladnička/mraznička s priestormi s nízkou teplotou *(***)
8 = Skriňová mraznička

4) Hlučnosť podľa Európskej normy EN 60704.
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POKYNY A INFORMÁCIE PRE LIKVIDÁCIU VYRADENÝCH OBALOVÝCH 
MATERIÁLOV
Obalový materiál odovzdajte do zberného dvora na likvidáciu.

LIKVIDÁCIA VYRADENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Tento symbol umiestnený na produkte, príslušenstve alebo obale upozorňuje na to, že s produk-
tom sa nesmie nakladať ako s  bežným domovým odpadom. Zlikvidujte, prosím, tento produkt 
v zbernom dvore určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V niektorých štá-
toch Európskej únie alebo v niektorých európskych krajinách môžete pri nákupe ekvivalentného 
nového produktu vrátiť vaše produkty miestnemu predajcovi. Riadnou likvidáciou tohto produk-
tu pomôžete chrániť hodnotné prírodné zdroje a predchádzať negatívnym dopadom na životné 
prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. 
Ďalšie podrobnosti vám poskytnú miestne úrady alebo najbližší zberný dvor na likvidáciu odpadu. 
Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže byť predmetom udelenia pokuty zo zákona.

Pre firmy v Európskej únii
Ak chcete likvidovať elektrické alebo elektronické zariadenie, požiadajte vášho predajcu alebo do-
dávateľa o nevyhnutné informácie.

Likvidácia v krajinách mimo Európskej únie
Ak chcete tento produkt zlikvidovať, požiadajte o  nevyhnutné informácie o  správnom spôsobe 
likvidácie ministerstvo alebo vášho predajcu.

Tento produkt spĺňa všetky príslušné základné regulačné požiadavky EÚ.

Text, dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo 
na vykonávanie týchto zmien.

Pôvodná verzia je v češtine.
Adresa výrobcu: PHILCO, Praha 10, Černokostelecká 2111, CZ-10000; ČESKÁ REPUBLIKA





is a registered trademark used under license from 
Electrolux International Company, U.S.A.

Manufacturer/Výrobce/Výrobca:
PHILCO
Praha 10, Černokostelecká 2111
CZ-10000; CZECH REPUBLIC


