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o - Jtr - Jtr 

DULEZITE BEZPECNOSTNI INFORMACE 

Tyto vinotéky obsahují chladicí plyn (R600a: izobutan) 
a izolační plyn (cyklopentan) s vysokou slučitelností 
s životním prostředím; tyto plyny jsou však hořlavé. 
Doporučujeme vám, abyste dodržovali následující předpisy, které 
zabraňují vzniku situací, které by pro vás mohly být nebezpečné: 
Před provedením jakékoli operace odpojte napájecí kabel ze 
síťové zásuvky. 

• Chladicí systém umístěný v zadní části a uvnitř vinoték obsahuje 
chladivo. Proto dávejte pozor, aby nedošlo
k poškození trubek.

• Pokud si všimnete v chladicím systému netěsnosti, nedotýkejte se 
síťové zásuvky a nepoužívejte otevřený oheň. Otevřete okno a 
nechte do místnosti proudit vzduch. Pak zavolejte servisní středisko 
a požádejte jej o opravu.

• Neodstraňujte námrazu nebo led seškrábnutím pomocí nože nebo 
jiného ostrého předmětu. Jinak může do-
jít k poškození chladicího okruhu a úniku, který může způsobit požár 
nebo poškodit váš zrak.

• Neinstalujte tento spotřebič do míst s výskytem vlhkosti, mastnoty 
nebo prachu, a nevystavujte jej přímému slunečnímu světlu a vodě.

• Neinstalujte tento spotřebič do blízkosti topných těles nebo 
hořlavých materiálů.

• Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo adaptéry.
• Netahejte za napájecí kabel a neskládejte jej, a nedotýkejte se 

zástrčky mokrýma rukama.
• Nepoškozujte zástrčku a/nebo napájecí kabel; mohlo by dojít k 

úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
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• Doporučujeme vám, abyste udržovali zástrčku v čistotě -jakékoli 
zbytky prachu na zástrčce mohou způsobit požár.

• Nepoužívejte pro urychlení procesu odmrazování mechanická ani 
jiná zařízení.

• Za každých okolností se vyhněte používání otevřeného ohně nebo 
elektrických zařízení, jako například topných těles, parních čističů, 
svíček, petrolejových lamp a podobných zařízení pro urychlení fáze 
odmrazování.

• Nepoužívejte a neskladujte v blízkosti vinoték hořlavé spreje, jako 
například barvy ve spreji. Hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru.

• Uvnitř úložných prostor nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud 
nejsou typu, který je doporučen výrobcem.

• Nepokládejte a neskladujte hořlavé a vysoce prchavé materiály, 
jako například éter, benzín, LPG, propanový plyn, nádoby s 
aerosolovým sprejem, lepidla, čistý alkohol, apod. Tyto materiály 
mohou způsobit výbuch.

• Neskladujte v těchto vinotékách lékařské nebo výzkumné 
materiály. Když je uložen materiál vyžadující přesné řízení 
skladovacích teplot, může se stát, že se zkazí nebo dojde k 
potenciálně nebezpečné neřízené reakci.

• Neblokujte větrací otvory v krytu spotřebiče nebo,
v případě vestavby spotřebiče, v kuchyňské lince.

• Nestavte na spotřebič předměty a/nebo nádoby naplněné vodou.
• Neopravujte sami tuto vinotéku. Jakékoli zásahy musí být 

provedeny výhradně kvalifikovaným technikem.
• Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s 

omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, 
nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod náležitým 
dozorem nebo pokud byly

• Děti ve věku 3 až 8 let mohou vkládat a vyjímat potraviny z 
chladicích spotřebičů.
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poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí nebezpečí 
hrozícímu v případě nesprávného používání. 
• Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmí

provádět děti bez dohledu dospělé osoby
• Tento spotřebič nesmí používat osoby s omezenými fyzickými,

smyslovými nebo duševními schopnostmi
(včetně dětí), nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud nejsou pod dozorem nebo pokud neobdržely pokyny pro
používání spotřebiče od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

• Děti musí být neustále pod dozorem, aby si s tímto spotřebičem
nehrály.

• Spotřebič je nutno umístit tak, aby byla snadno přístupná zástrčka
• Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, musí jej vyměnit

výrobce, jeho servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba,
aby se vyloučilo jakékoli nebezpečí.

• Tento spotřebič nesmí být instalován do prádelny
• GWP pro R600a: 3
• Uvnitř tohoto spotřebiče neskladujte výbušné látky, jako například

spreje s hořlavým obsahem.
-VAROVÁNÍ: Neblokujte větrací otvory v krytu spotřebiče nebo, v

případě vestavby spotřebiče, v kuchyňské lince.
-VAROVÁNÍ: Nesnažte se urychlit proces odmrazování

mechanickými prostředky či jinými pomůckami s výjimkou těch,
které jsou doporučeny výrobcem.

-VAROVÁNÍ: Nepoškozujte chladicí okruh.
-VAROVÁNÍ: Uvnitř úložných prostor tohoto spotřebiče

nepoužívejte elektrická zařízení, pokud nejsou typu, který je
doporučen výrobcem
VAROVÁNÍ:  Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte
odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku
nebezpečné situace. Spotřebič s  poškozeným přívodním kabelem je
zakázáno používat.

-VAROVÁNÍ: Neumisťujte více přenosných zásuvek v zadní části
spotřebiče.
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POPIS A INSTALACE SPOTŘEBIČE 

Na následujících obrázcích je uveden pouze popis spotřebiče. Rozměry a množství polic se může u stejné 
řady produktu lišit model od modelu. 

PW6 BI

Jedna zóna 6 lahví 

Ovládací panel 

Dřevěná police 

Odstraniteln,,.· ---i-,s,s 
Přední mřížka 

A- Odstranitelná přední mřížka
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Vnější skříňka 

i 

f----- Dv�ka 

Skrytá rukojeť 

Těsnění 

Nastavitelná nožka 

Možnost nastavení 
výšky: 

820-850mm
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PW 19 FSB, PW 17 DFSB 

Jedna zóna 1 9 lahví Dvě zóny 1 7 lahví 

,..--.,-.--,-=i--,1f-- Ovládací panel 

r---=l----1-- Dlouhá police -li-I-----, 

Ovládací panel 

'====i-,ir-Krátká police -1H:==:::J 

Odstranitelná 
Přední mřížka 

>813

===== 

-==-==-==-= 

===== 

===== 

===== 

A- Odstranitelná přední mřížka
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Jedna a dvě zóny 

Vnější skříňka Dvířka 

Skrytá rukojeť 

Těsnění 

J,,-,��-��Ld--- Nastavitelná nožka 

• Nastavení výšky: 

75 
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813-850mm

75

294



PW 32 FSB, PW 32 DFS 
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Jedna zóna 3 2 lahví Dvě zóny 32 lahví Jedna a dvě zóny 

• Nastavení výšky: 

michael.hedbavny
Razítko



PW 96 FSB, PW 94 DFS 

Jedna zóna 96 lahví Dvě zóny 94 lahví 

i::==:e:•.:,:,, �":i•C,:·•==-=;r+- Ovládací panel 

t=====�+- Dlouhá police ---ll--ť'c======'.J

Ovládací pane1-H::::::�,·-�·-�-,.�·�· ;;;;;;;� 

t=====�Hr- Krátká police ➔�======:J
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Jedna a dvě zóny 

Vnější skříňka Dv�ka 

Skrytá 
rukojeť 

Těsnění 

'-= -- - - -�-='--- Nastavitelná 
nožka 

1215mm 
(47 ¾") 
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Instalace odstranitelné přední mřížky (pro PW 6 BI, PW 17 

DFSB, PW32 DFS) 

1. Přední mřížka je zabalena jako příslušenství -vyjměte ji prosím z vnitřku skříňky a vybalte ji.

Umístěte přístroj na měkkou a rovnou podlahu; položte jej pod vhodným úhlem;

A- Odstranitelná přední mřížka

2. Nainstalujte přední mřížku pevným zašroubováním 4 samořezných šroubů (ST4,2 x 1 O) pomocí křížového

šroubováku;

A- Samořezné šrouby (4 ks, ST4,2 x 1 O)

3. Přístroj s nainstalovanou přední mřížkou .

.&. Varování: Přední mřížka nesloží jako podpěra; nikdy na ni

nestavte přístroj, jinak může dojít k její deformaci! 
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INSTALACE PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘED POUŽITÍM PRODUKTU 

VYBALENÍ A OČIŠTĚNÍVINOTÉKY 
Odstraňte vnější a vnitřní obalové materiály. 

Před připojením ke zdroji energie nechte tento spotřebič přibližně 24 hodin stát ve svislé poloze,
aby se minimalizovalo nebezpečí poruchy chladicího systému z důvodu manipulace během přepravy. 
Pomocí jemného hadříku očistěte vnitřní povrch vlažnou vodou. 

Pro všechny modely 

Důležité 
Přední žaluzie na základně spotřebiče je určena k odvětrávání. Před tuto přední žaluzii nepokládejte 
žádné předměty, jinak nemusí vinotéka fungovat správně. 

K přední části větracích otvorů základny lze připevnit ozdobný podstavec - v tomto podstavci by měl být 
udělán výřez větší velikosti, než je přední žaluzie. Tento výřez je vyžadován bez ohledu na to, zda je přední 
žaluzie odstraněna či nikoli. 

Nastavení výšky a vyrovnání vaší vinotéky 
(pro PW 6 BI, PW 17 DFSB, PW 32 DFB) 

Tento spotřebič je vybaven nastavitelnými nožkami, takže jeho výšku můžete nastavit tak, aby byla skříňka 

na nerovných podlahách vyrovnána. 

Doporučujeme, aby tuto operaci prováděly dvě osoby. 

Výšku je nutno nastavit před vestavěním spotřebiče do linky a tato výška by měla být nastavena tak, aby 

se horní panel spotřebiče přesně vešel pod desku kuchyňské linky. 

t 
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Nakloňte spotřebič o přibližně 60° pro získání přístupu k nastavitelným 
nožkám. 
Zajistěte, aby byl spotřebič neustále podpírán. 

Zašroubujte nožku do vhodné polohy pro vyrovnání skříňky. 

Opakujte tyto kroky u dalších nastavitelných nožek. 
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Víno prosím skladujte v uzavřených lahvích. 
Nezakrývejte police hliníkovou fólií nebo jiným podobným materiálem, který by mohlo bránit cirkulaci 
vzduchu. 
Pokud by měla vinotéka zůstat dlouho prázdná, doporučujeme, abyste spotřebič odpojili od sítě a po 
pečlivém vyčištění nechali pootevřená dvířka, aby mohl uvnitř skříňky cirkulovat vzduch a nedošlo tak 
ke kondenzaci, vzniku plísní a zápachů. Dlouhodobé otevírání dveří může způsobit výrazné zvýšení 
teploty v prostorách spotřebiče.
Doporučené teploty pro chlazení/skladování vína. 

Typ vína Doporučená tepl· 

Červená vína 15 - 18 O( (59 Of - 64 Of) 

Suchá/Bílá vína 9 - 14 O( (48 Of - 57 Of) 

Růžová vína 1 Q - 11 O( (50 Of - 52 °F) 

šumivá vína 5 - 8 °( (41 °F - 46 °F) 

OVLÁDACÍ PANEL (ovládání ve skříňce) 
Pro jednu zónu 

F 

A.Napájení B. Osvětlení 

F. Uzamknutí/ 

Odemknutí 

G. Indikátor funkce 

CZ-14 

Copyright© 2018, Fast ČR, a. s. 

B C D E 

G H 

C. Okno displeje D. Teplota Plus 

H. Přepínač °C/°F 

E. Teplota Minus 
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Výměna uhlíkového filtru (volitelná možnost) 
Pro zrání vína je důležitá dobrá kvalita okolního vzduchu. Uhlíkový filtr je velmi užitečný, protože vstřebává 

zápach a zlepšuje kvalitu vzduchu. U modelů s uhlíkovým filtrem doporučujeme, abyste jednou ročně tento 

filtr vyměnili. Filtr si prosím objednejte u vašeho prodejce. 

Vyjmutí uhlíkového filtru: 
Uchopte uhlíkový filtr a otočte jej o 90° doleva nebo doprava pro jeho 
vyjmutí; 

Opětovné vložení uhlíkového filtru: 
Uchopte uhlíkový filtr a otočte jej o 90° doleva nebo doprava tak, aby 
zacvaknu! do správné polohy. 

Odmrazování 
Odmrazování probíhá uvnitř vaší vinotéky během jejího provozu 
automaticky. Voda z odmrazováni je zachytávána odpařovací miskou 
a automaticky se zde odpařuje. 

Odpařovací misku a vypouštěcí otvor vody z odmrazování je nutno pravidelně čistit. Tím se zabrání 
shromažďování vody v dolní části vinotéky, namísto jejího tečení vypouštěcím kanálem pro odmrazování 
a vypouštěcím otvorem. 

Pro vyčištění vypouštěcího tvoru do něj můžete rovněž nalít malé množství vody. 

Měli byste dávat pozor a zajistit, aby se lahve vína nedotýkaly zadní stěny spotřebiče, protože by to mohlo 
přerušit proces automatického odmrazování a odklonit vodu do základny vaší vinotéky. 

Přemísťování vaší vinotéky 
Pokud potřebujete přemístit vaši vinotéku na jiné místo, postupujte prosím následujícím způsobem. 

Odstraňte z vinotéky všechny předměty. 

Bezpečně přilepte páskou všechny volné předměty uvnitř spotřebiče, jako například police. 

Zašroubujte nastavitelné nožky nahoru k základně, abyste zabránili jejich poškození. 

Zajistěte páskou uzavření dvířek. 

Zajistěte, aby stál spotřebič během přepravy ve svislé poloze. Abyste rovněž zabránili poškození vnějšího 
pláště, obalte spotřebič dekou nebo podobnou látkou. 
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Čištění vinotéky

Čistěte pravidelně vinotéku, abyste zabránili kontaminaci vín.

Vypněte napájení, odpojte spotřebič a vyjměte všechny předměty včetně polic.

Vnitřní povrchy otřete houbou a roztokem jedlé sody. Řešení by mělo

být asi 2 lžíce jedlé sody do 1 litru (cca 1 litr) teplé vody.

• Police umývejte vlhkým hadrem s čistou vodou. Předtím nechte dřevěné police zaschnout

umístění zpět do chladiče vína.

Při čištění prostoru ovládacích prvků, popř jakékoli elektrické části. Otřete vnější skříňku teplou vodou.

Otřete do sucha čistým měkkým hadříkem.

Na nerezovou ocel nepoužívejte ocelovou vlnu ani ocelový kartáč. Ty mohou vinotéku poškrábat, a

došlo by ke korozi.





OBRÁCENÍ OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK 

Poznámky: 
Tento spotřebič umožňuje otevírání dvířek jak z levé, tak i z pravé strany. 

Jakékoli díly, které při obracení otevírání dvířek ze spotřebiče odeberete, si uschovejte pro pozdější 

použití. 

Pro PW 6 BI, PW 17 DFSB, PW 19 FSB, PW 32 DFS, PW 34 DFSB 

Poznámky: 
Pro přehození dvířek z pravého závěsu na levý závěs si musíte připravit 2 nové náhradní díly: levý horní 
závěs a levý dolní závěs, které jsou zabaleny jako příslušenství u této příručky. 
Všechny odstraněné díly vám doporučujeme uložit pro případ opětovného obrácení dvířek. 

Kloubový závěs 

\ šroub .I, 
i,/ C;,

Pravý dolní závěs 

_, 

""'�' 
Kloubový závěs 
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Otevřete skleněná dvířka a odstraňte dva šrouby z kloubového 
závěsu pod pravým dolním rohem skleněných dvířek. 

Buďte opatrní a podpírejte skleněná dvířka oběma rukama, aby 
nedošlo po odstranění šroubů k jejich pádu. 

Tahem dolů odstraňte skleněná dvířka a položte je na měkkou 
podložku, aby se nepoškrábaly. 
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Pro PW 96 FSB, PW 94 DFS 

Důležité informace 
Doporučujeme vám, abyste zajistili regály na místě pomocí lepicí pásky, aby při manipulaci se spotřebičem 
nedošlo k poškození, a všechny odstraněné díly pečlivě uschovejte. 

1. Pomocí plochého šroubováku odstraňte kryt otvoru a kryt horního závěsu na horní straně. Odstraňte
horní závěs odšroubováním šroubů se šestihrannou hlavou (4 ks). Nyní s vaším pomocníkem opatrně
zvedněte dvířka z dolního závěsu a opatrně je položte stranou. Pro opětovnou instalaci je důležité, aby

podložka závěsu· zůstala v horní části dolního závěsu. 

Kr� otvoru

-n 

t 
: : 

t j 

2. Odstraňte krytku uzamykacího otvoru, vložku a odšroubujte z horní části rámu dvířek šrouby se
zápustnou hlavou (2 ks). Odšroubujte šrouby se šestihrannou hlavou (2 ks) a odstraňte kloubový
závěs z dolní části rámu dvířek. Nyní otočte dvířka o 180°. Znovu vložte do horní části rámu dvířek
kryt uzamykacího otvoru, šrouby se zápustnou hlavou (2 ks) a vložku. Pomocí šroubů se šestihrannou
hlavou (2 ks) znovu vložte do dolní části rámu dvířek kloubový závěs. Ujistěte se, že je kloubový závěs
nainstalován správně.

L •. - šroub s plochou hlavou 7' _.a Krytka uzamykacího Kr�ka uzamykacího c:.1-- ! jtl----- Vložka ---8j ! ~.r ,;;;;il-- 0tvoru otvoru é=============::::i 
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' ' ' ' ' ' 

• ' ' 1'- Kloubový závěs -i' ' '
A!-='-- šroub s šestihrannou--!! 

hlavou 
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INFORMAČNÍ LIST 

INFORMAČNÍ LIST: PH I Leo·� 

Značka Philco: 

Označení Philco 

Číslo produktu PW6 BI 

Typ spotřebiče 3) 2 

Třída energetické účinnosti 
(A+++ ... nízká spotřeba 

A 
energie až G ... vysoká 
spotřeba energie) 

Spotřeba elektřiny za 365 dnů 
135 

l)kWh

Celkový dostupný objem: I 18 

z toho: chladicí část I 18 

z toho: mrazicí část I o 

Rozsah teplot 5 - 22 °C 

Počet chladicích zón 1 

Maximální počet lahví 
6 

(standardnO 

Vnitřní vzdušná vlhkost 50-80%

Klimatická třída 2) N 

Instalace 4) BI

Napětí 220 - 240 V/50 Hz 

Úroveň hluku 5) dB 
44 

(ref. lpW) 

Rozměry v mm (v x š x h) 820x148x525 

Hmotnost v kg 18 

Tento spotřebič je určen výhradně k uchovávání vína 

Philco Philco Philco 

PW 17 DFSB PW32 DFS PW94DFS 

2 2 2 

A B C 

136 178 244 

58 88 263 

58 88 263 

o o o 

5 - 22 °C 5 - 12 °C/12 - 22 °C 5 - 12 °C/12 - 22 °C 

2 2 2 

17 32 94 

50-80% 50-80% 50-80%

N N N 

BI nebo FS BI nebo FS BI nebo FS 

220 - 240 V/50 Hz 220 - 240 V /50 Hz 220 - 240 V /50 Hz 

46 43 47 

813x295x570 853x380x570 1200x595x680 

29 38 72 

1) Spotřeba energie v kWh /rok založená na výsledcích normalizované zkoušky po dobu 24 hod.
Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

2) SN: okolní teploty od+ 1 O 0c do +32 °c
ST: okolní teploty od+ 18 °c do +38 °c
N: okolní teploty od+ 16 °C do +32 °c

3) 1 = Chladnička bez prostorů o nízké teplotě
2 = Spotřebič je pro uchovávání vína
7 = Chladnička/mraznička, s prostory o nízké teplotě *(***)
8 = Skříňová mraznička

4) Instalace
FS - Volně stojící spotřebič
BI - Vestavěný spotřebič

5) Hlučnost dle Evropské normy EN 60704
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POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM 

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. 

LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

-

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické 
a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, 
obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích 
Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při 
koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat 
cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní 
prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti 
si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto 

druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. 

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie 

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého 
prodejce nebo dodavatele. 

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii 

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné 

informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce. 

C E Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují. 

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme 

si právo na jejich změnu. 

Originální verze je v českém jazyce. 

CZ-31 

Copyright© 2018, Fast ČR, a. s. Revision 08/2018 

        VAROVANIE!     Počas používania, servisu a likvidácia venujte pozornosť 
symbolu podobnému ľavej strane, ktorý je umiestnený na zadnej strane 
spotrebiča (zadný panel alebo kompresor) a so žltou alebo oranžovou farbou. 
Je to riziko požiarneho varovného symbolu. Sú tu horľavé materiály potrubia a 
kompresor. buďte ďaleko od ohňa Buďte prosím ďaleko od zdroja ohňa počas 
používania, obsluhy spotrebiča a likvidácie.





Manufacturer/lmporter: 
Fast ČR, a.s. 
Praha 1 O, černokostelecká 2111 
CZ-10000; CZECH REPU BUC 

PHILCO

®

� 

is a registered trademark used under license 
from Electrolux Home Products., Inc.
 




