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POKYNY A INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE LIKVIDACE POUŽITÝCH OBALOVÝCH 
MATERIÁLŮ
Obalové materiály zlikvidujte na veřejném místě pro likvidaci odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH 
SPOTŘEBIČŮ

Význam symbolu na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí 
být zacházeno jako s komunálním odpadem. Tento výrobek zlikvidujte na příslušném sběrném 
místě pro recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Popřípadě je možné v 
některých státech Evropské unie nebo jiných evropských státech vrátit své výrobky místnímu 
prodejci, v případě koupě obdobného nového výrobku. Správná likvidace tohoto výrobku pomůže 
ušetřit cenné přírodní zdroje a pomoci při prevenci případného negativního vlivu na životní 
prostředí a lidské zdraví, ke kterému by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu.
Podrobnější informace získáte od místního úřadu nebo v nejbližším středisku pro sběr odpadu. 
Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může podléhat vnitrostátním předpisům o pokutách.

Pro podnikatelské subjekty v Evropské unii
Chcete-li zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, vyžádejte si potřebné informace od
svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v jiných státech mimo Evropské unie
Chcete-li zlikvidovat tento výrobek, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu 
likvidace od místních úřadů nebo svého prodejce.

Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky nařízení EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických údajích se mohou vyskytnout bez předchozího upozornění a 
vyhrazujeme si právo provést tyto změny.

Originál tohoto návodu k obsluze je v českém jazyce.

 VAROVÁNÍ! BĚHEM POUŽÍVÁNÍ, SERVISU A LIKVIDACE 
VĚNUJTE POZORNOST SYMBOLU PODOBNÉMU NA LEVÉ 
STRANĚ, KTERÝ JE UMÍSTĚN NA ZADNÍ STRANĚ SPOTŘEBIČE 
(ZADNÍ PANEL NEBO KOMPRESOR) A SE ŽLUTOU NEBO 
ORANŽOVOU BARVOU.
JE TO RIZIKO POŽÁRNÍHO VAROVNÉHO SYMBOLU. JSOU ZDE 
HOŘLAVÉ MATERIÁLY POTRUBÍ A KOMPRESOR. BUĎTE DALEKO 
OD OHNĚ BUĎTE PROSÍM DALEKO OD ZDROJE OHNĚ BĚHEM 
POUŽÍVÁNÍ, OBSLUHY SPOTŘEBIČE A LIKVIDACE.



Děkujeme, že jste si vybrali tento výrobek.
Před požíváním své nové chladničky si prosím přečtěte tento návod k obsluze, abyste z ní získali co 
největší užitek.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s. Revíze 10/2022
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Zařízení bylo testováno podle platných směrnic Evropské unie. Zařízení vyhovuje bezpečnostním 
ustanovením platným pro elektrické spotřebiče v Evropské unii.
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VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU:

Děkujeme Vám za koupi této chladničky. Abyste při používání této chladničky dosáhli nejlepších výsledků, 
přečtěte si tento návod k obsluze.

Ujistěte se, že obalový materiál je zlikvidován v souladu s aktuálními environmentálními požadavky.

Při likvidaci jakéhokoliv chladicího zařízení kontaktujte místní úřad pro likvidaci odpadu, kde vám budou 
poskytnuty informace o bezpečné likvidaci.

Tento spotřebič je možné používat pouze k určenému účelu.
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

TENTO SPOTŘEBIČ MOHOU POUŽÍVAT DĚTI VE VĚKU 8 LET 
A STARŠÍ A OSOBY SE SNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, SMYSLOVÝMI 
NEBO MENTÁLNÍMI SCHOPNOSTMI NEBO S NEDOSTATKEM 
ZKUŠENOSTÍ A ZNALOSTÍ, POKUD JSOU POD DOZOREM 
NEBO BYLY POUČENY O POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE BEZPEČNÝM 
ZPŮSOBEM A ROZUMÍ PŘÍPADNÝM NEBEZPEČÍM.

DĚTI SI SE SPOTŘEBIČEM NESMĚJÍ HRÁT. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU 
NESMĚJÍ PROVÁDĚT DĚTI BEZ DOZORU. DĚTI VE VĚKU 3 AŽ 8 
LET MOHOU VKLÁDAT A VYJÍMAT POTRAVINY Z CHLADICÍCH 
SPOTŘEBIČŮ.

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.

VĚTRACÍ OTVORY V KRYTU SPOTŘEBIČE NEBO V JEHO 
KONSTRUKCI JE NUTNO UDRŽOVAT VOLNÉ.

K URYCHLENÍ ODMRAZOVACÍHO PROCESU NEPOUŽÍVAT 
MECHANICKÁ ZAŘÍZENÍ NEBO JINÉ PROSTŘEDKY NEŽ TY, 
KTERÉ JSOU DOPORUČENY VÝROBCEM.

NEPOŠKOZUJTE CHLADICÍ OBVOD.
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NEPOUŽÍVEJTE ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE V PROSTORU PRO 
UCHOVÁVÁNÍ POTRAVIN SPOTŘEBIČE, POKUD SE NEJEDNÁ 
O TYPY DOPORUČENÉ VÝROBCEM.

NEUKLÁDEJTE V TOMTO SPOTŘEBIČI VÝBUŠNÉ LÁTKY TAKOVÉ, 
JAKO JSOU SPREJE S HOŘLAVÝM HNACÍM PLYNEM.

TENTO SPOTŘEBIČ JE URČEN PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI A 
PODOBNÝCH PROSTORECH, JAKO JSOU:
● KUCHYŇSKÉ KOUTY V OBCHODECH, KANCELÁŘÍCH A 

OSTATNÍCH PRACOVIŠTÍCH;
● SPOTŘEBIČE POUŽÍVANÉ HOSTY V HOTELÍCH, MOTELECH A 

JINÝCH OBYTNÝCH PROSTŘEDÍCH;
● SPOTŘEBIČE POUŽÍVANÉ V PODNICÍCH ZAJIŠŤUJÍCÍCH 

NOCLEH SE SNÍDANÍ;
● SPOTŘEBIČE POUŽÍVANÉ VE STRAVOVACÍCH A PODOBNÝCH 

NEPRODEJNÍCH PROSTŘEDÍCH.

SPOTŘEBIČ MUSÍ BÝT PŘIPEVNĚN PODLE NÁVODU, ABY SE 
ZABRÁNILO NEBEZPEČÍ ZPŮSOBENÝM JEHO 
NESTABILITOU.

ZNAČKA ISO 7000-1701 (2004-01) OZNAČUJE MÉDIUM 
POD TLAKEM.
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NEBEZPEČÍ OHNĚ / HOŘLAVÉ MATERIÁLY!

R600A
OBSAHUJE CHLADICÍ PLYN IZOBUTAN, KTERÝ JE HOŘLAVÝ. 
BĚHEM PŘEPRAVY A INSTALACE SPOTŘEBIČE ZABRAŇTE 
POŠKOZENÍ KOMPONENT CHLADICÍHO OKRUHU.

PŘI UMÍSŤOVÁNÍ SPOTŘEBIČE SE MUSÍ ZAJISTIT, ABY 
NAPÁJECÍ PŘÍVOD NEBYL ZACHYCEN NEBO POŠKOZEN.

NEUMÍSŤOVAT VÍCENÁSOBNÉ PŘENOSNÉ ZÁSUVKY NEBO 
PŘENOSNÉ PRODLUŽOVACÍ PŘÍVODY NA ZADNÍ STRANU 
SPOTŘEBIČE.
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OSTATNÍ DOPORUČENÍ/INSTALACE

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST:
● NAPÁJECÍ KABEL NESMÍ BÝT PRODLUŽOVÁN.
● UJISTĚTE SE, ŽE ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU NENÍ 

POŠKOZENÁ, MOHLA BY SE PŘEHŘÍVAT A ZPŮSOBIT POŽÁR.
● PŘI UMISŤOVÁNÍ SPOTŘEBIČE SE MUSÍ ZAJISTIT, ABY NAPÁJECÍ 

KABEL NEBYL ZACHYCEN, NEBO POŠKOZEN.
● NEUMISŤUJTE VÍCENÁSOBNÉ PŘENOSNÉ ZÁSUVKY, NEBO 

PŘENOSNÉ PRODLUŽOVACÍ KABELY NA ZADNÍ STRANU 
SPOTŘEBIČE.

● SPOTŘEBIČ NESMÍ STÁT NA PŘÍVODNÍM KABELU.
● SPOTŘEBIČ NESMÍ BÝT UMÍSTĚN VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ, 

PŘÍVODNÍ KABEL NESMÍ LEŽET VE VODĚ.
● UJISTĚTE SE, ŽE MÁTE VOLNÝ PŘÍSTUP K ZÁSTRČCE 

SPOTŘEBIČE.
● NETAHEJTE ZA NAPÁJECÍ KABEL.
● POKUD JE ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA UVOLNĚNÁ, NEPŘIPOJUJTE K 

NÍ ZÁSTRČKU. HROZÍ RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, 
NEBO RIZIKO VZNIKU POŽÁRU.

● TENTO SPOTŘEBIČ NESMÍTE POUŽÍVAT BEZ KRYTU VNITŘNÍHO 
OSVĚTLENÍ.

● CHLADNIČKA JE URČENA POUZE NA NAPÁJENÍ Z JEDNÉ 
FÁZE STŘÍDAVÉHO PROUDU S HODNOTAMI 220 – 240V/50HZ. 
POKUD JE KOLÍSÁNÍ NAPĚTÍ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ UŽIVATELE TAK 
VELKÉ, ŽE PŘESAHUJE UVEDENÉ LIMITY, Z BEZPEČNOSTNÍCH 
DŮVODŮ POUŽIJTE PRO CHLADNIČKU AUTOMATICKÝ 
NAPĚŤOVÝ REGULÁTOR S VÍCE NEŽ 350W.

● ZÁSTRČKA MUSÍ ODPOVÍDAT ZÁSUVCE S UZEMŇOVACÍM 
KONTAKTEM.
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POPIS SPOTŘEBIČE A JEHO INSTALACE

Následující obrázky zobrazují pouze popis spotřebiče. Rozměry a množství poliček se mohou mezi modely 
stejné série lišit.

 PW 6 GBI

Jedna zóna 6 láhví

Ovládací panel 

Chromovaná polička

Přední mřížka

Dvířka 

Těsnění

Nastavitelná nožička

Vnější povrch

• Nastavitelná výška: 
  813 - 845 mm



Copyright © 2020, Fast ČR, a. s. Revize 10/2022

CZ - 8

 PW 19 GBI

Jedna zóna 19 láhví

Ovládací panel 

Dlouhá polička

Krátká polička 

Přední mřížka

Dvířka 

Těsnění

Nastavitelná nožička

Vnější povrch

• Nastavitelná výška:
  813 - 845 mm  
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INSTALACE PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘED POUŽITÍM PRODUKTU

 VYBALENÍ A OČIŠTĚNÍ VINOTÉKY
• 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.

DŮLEŽITÉ: Přední mřížka na základně spotřebiče je určena na odvětrávání. Před tuto přední mřížku 
nepokládejte žádné předměty, jinak nemusí vinotéka fungovat správně.

o K přední části větracích otvorů základny lze připevnit ozdobný podstavec – v tomto podstavci by se měl 
udělat výřez větší velikosti, než je přední žaluzie. Tento výřez je vyžadován bez ohledu na to, zda je přední 
žaluzie odstraněna nebo ne.

 NASTAVENÍ VÝŠKY A VYROVNÁNÍ VAŠÍ VINOTÉKY
o Tento spotřebič je vybaven nastavitelnými nožičkami, takže jeho výšku lze nastavit tak, aby byla skříňka na 

nerovných podlahách vyrovnaná.
o Doporučujeme, aby tuto operaci prováděly dvě osoby.
o Výšku je třeba nastavit před vestavbou spotřebiče do linky a tato výška by měla být nastavena tak, aby se 

horní panel spotřebiče přesně vešel pod pracovní plochu kuchyňské linky.
o Nakloňte spotřebič o přibližně 60° k získání přístupu k nastavitelným 

nožičkám
o Zajistěte, aby byl spotřebič neustále podpírán.

o Zašroubujte nožičku do vhodné polohy na vyrovnání skříňky.

o Opakujte tyto kroky u dalších nastavitelných nožiček.

DŮLEŽITÉ: Pokud není spotřebič vyrovnán, může to mít negativní vliv na dvířka a těsnění dvířek. 
DŮLEŽITÉ: Nepřemisťujte spotřebič, jehož nožičky jsou vysoce vysunuté.
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OBSLUHA VINOTÉKY 

 KLIMATICKÁ TŘÍDA
• Tento spotřebič je navržen pro provoz v klimatické třídě SN až N (viz tabulka níže klimatických tříd). 

Doporučujeme vám, abyste udržovali teplotu okolí 22–25 °C, při níž má spotřebič nízkou spotřebu 
energie.

Klimatická třída Teplota v místnosti

SN 10 - 32 °C

N 16 - 32 °C

ST 16 - 38 °C

T 16 - 43 °C

• Pokud je teplota okolí nižší nebo vyšší, než je navržený klimatický rozsah, může to mít vliv na výkon 
spotřebiče. Například při provozu spotřebiče v extrémně chladném nebo teplém prostředí může docházet 
ke kolísání teplot a v některých případech nemusí být možné dosáhnout teploty 5-22 °C.
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 SKLADOVÁNÍ VÍNA

•  Standardní poličky jsou navrženy na perfektní skladování láhví Bordeaux. Maximální počet vložených láhví 
se může lišit podle různých velikostí a rozměrů skladovaných láhví s vínem.

• Poličky je možné vytáhnout o přibližně 1/3 délky, aby byl usnadněn přístup k uskladněnému vínu.

                                                  
Zarážka

Zarážka

• Aby nedošlo k poškození dveřního těsnění, zajistěte, aby byly před vytažením poliček zcela otevřená 
dvířka.

• Víno prosím skladujte v uzavřených láhvích.
• Nezakrývejte poličky hliníkovou fólií nebo jiným podobným materiálem, který by mohl bránit cirkulaci 

vzduchu.
• Pokud bude vinotéka delší dobu prázdná, doporučujeme, abyste spotřebič odpojili a po pečlivém 

vyčištění ponechali dvířka pootevřená, aby uvnitř vinotéky mohl cirkulovat vzduch. Zabráníte tak 
případné kondenzaci, tvorbě plísní nebo zápachu.

• Doporučené teploty pro chlazení / skladování vašich vín.

Typ vína Doporučená teplota

Červená vína 15 - 18 °C

Suchá/Bílá vína 9 - 14 °C

Růžová vína 10 - 11 °C

Šumivá vína 5 - 8 °C
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 OVLÁDACÍ PANEL

A B DC E

F

A. Napájení B. Světlo C. Displej D. Zvýšení 
teploty

E. Snížení teploty

F. Zamknutí/ 
Odemknutí

G. Indikátor funkce H. ºC/ºF Přepínač

 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ NAPÁJENÍ

POWERPOWER

• Po připojení spotřebiče do elektrické zásuvky se napájení zapne automaticky.
• Na vypnutí (nebo zapnutí) spotřebiče se dotkněte značky napájení  a podržte jI 10 

sekund.
• Bez ohledu na stav uzamknutí nebo odemknutí můžete spotřebič vypnout dotykem 

značky napájení   a jejím podržením v trvání 10 sekund.

Varování: Aby nedošlo k poškození kompresoru, nezapínejte spotřebič znovu během 5 
minut po jeho vypnutí.

 ODEMKNUTÍ OVLÁDACÍHO PANELU

UnlockUnlock

•  Na odemknutí ovládacího panelu se dotkněte značky napájení a značky osvětlení  
2 prsty současně a podržte je v trvání 3 sekund. Po odemknutí uslyšíte zvukový signál.

• Ovládací panel se automaticky uzamkne a ozve se zvukový signál po uplynutí 10 
sekund, když se ho nikdo nedotkl.

• Ve stavu uzamknutí nebude ovládací panel reagovat na žádný dotyk na zapnutí / 
vypnutí osvětlení a nastavení teploty.

 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ
• Ve stavu uzamknutí se dotkněte značky osvětlení  na zapnutí (nebo vypnutí) vnitřního LED osvětlení.
• Osvětlení zůstane zapnuté, dokud ho nevypnete manuálně.
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 DISPLEJ ZOBRAZENÍ TEPLOTY
• Teplota se zobrazuje digitálně, aby ji bylo možné nejlépe číst. Při nastavování teploty zobrazují digitální 

číslice nastavenou teplotu.
• Když je teplotní sonda poškozená, na displeji se místo digitální číslice zobrazí  “HH” nebo “LL”  a bude 

znít nepřetržitý zvukový signál. Pokud tato situace nastane, bude spotřebič díky promyšlenému designu 
pravidelně spouštět kompresor a ventilátory, aby udržel chlad uvnitř skříňky a ochránil tak uložená vína.

Varování: Aby nedošlo ke znehodnocení uložených vín, důrazně vám doporučujeme, abyste 
nechali spotřebič okamžitě opravit, protože záložní periodický běh nezajistí dosažení teploty, 
kterou jste nastavili.

 NASTAVENÍ TEPLOTNÍHO ROZSAHU
• Počáteční rozsah nastavení teploty je: 5–22 °C (41 - 72 °F).

 NASTAVENÍ TEPLOTY
• Počáteční rozsah nastavení teploty je: 5–22 °C (41 - 72 °F).
• Přímým dotykem značky   nebo   nastavte požadovanou teplotu ve vinotéce.
• Dotykem značky   zvýšíte teplotu o 1 °C (nebo o 1 °F). Naopak dotykem značky   snížíte teplotu o 1 °C 

(nebo o 1 °F).

 VOLBA ZOBRAZENÍ STUPŇŮ FAHRENHEITA (°F) A CELSIA (°C)

°C/°F

Dotkněte se značek   2 prsty současně a podržte je po dobu 5 sekund, čímž můžete 
změnit zobrazení stupňů Fahrenheita a Celsia.
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 INDIKÁTOR FUNKCE

Indikátor 
funkce

o Když kompresor začne pracovat, indikátor zůstane svítit;

o Za jiných podmínek bude indikátor vypnut.

Indikátor 
funkce 1

Indikátor 
funkce 2

o Když je spotřebič připojen k elektrické síti, indikátor 1 bude blikat 
každé 2 sekundy;

o Indikátor 1 zůstane svítit, když kompresor začne pracovat;

o Indikátor 2 bude blikat každé 3 sekundy, když začne pracovat 
funkce vyhřívání spodní zóny;

o Indikátor 2 zůstane svítit, když začne pracovat funkce chlazení 
spodní zóny.
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PÉČE A ÚDRŽBA 

 ČIŠTĚNÍ VINOTÉKY
• Vypněte napájení, odpojte spotřebič a vyjměte všechny předměty včetně poliček.
• Vnitřní povrchy otřete houbou a roztokem sody. Roztok by měl obsahovat 2 polévkové lžíce jedlé sody na 

1 litr teplé vody.
• Poličky umyjte jemným roztokem čisticího prostředku. Před vložením do vinotéky nechte dřevěné poličky 

vyschnout.
• Při čištění prostoru ovládacích prvků nebo elektrických částí, vždy vyždímejte přebytečnou vodu z 

houbičky nebo utěrky.
• Vnější skříňku otřete teplou vodou a jemným tekutým čisticím prostředkem. Osušte čistou jemnou 

utěrkou.
• Na nerezovou ocel nepoužívejte ocelový kartáč nebo drátěnku. Dojde tím k poškrábání nerezavějící oceli 

ocelovými částicemi a může dojít k rezivění.

 VYJMUTÍ POLIČEK
• Před vyjmutím poličky ze spotřebiče je nutné vyjmout všechny láhve vína na dané poličce;
• U modelu se zasouvací kolejničkou posuňte poličku do polohy, v níž je výřez na dřevěné poličce přímo 

pod plastovou zarážkou a zvedněte dřevěnou poličku. Zajistěte prosím jejich navrácení na místo při 
vrácení poličky zpět.

• Před vložením jakékoliv láhve do skříňky se ujistěte, zda jsou poličky správně vloženy. Na ujištění, zda jsou 
poličky správně vloženy, vytáhněte poličky úplně ven do polohy zarážky (STOPPER) a zatlačte je několikrát 
zpět.

BA

A. Výřez   B. Plastová zarážka

• U modelu se zasouvací kolejničkou prosím zvedněte celou poličku vodorovně nahoru, abyste ji oddělili od 
4 vodících kolíků zasouvací kolejničky.
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Vodicí kolík

Výřez

Zarážka

 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:
o Uchopte uhlíkový filtr a otočte ho o 90° doleva nebo doprava na jeho 

vyjmutí;
 Opětovné vložení uhlíkového filtru:
o Uchopte uhlíkový filtr a otočte ho o 90° doleva nebo doprava tak, aby 

zacvakl do správné polohy.

 ODMRAZOVÁNÍ
o Odmrazování probíhá uvnitř vaší vinotéky během jejího provozu automaticky. Voda z odmrazování se 

zachycuje odpařovací miskou a automaticky se zde odpařuje.
o Odpařovací misku a vypouštěcí otvor vody z odmrazování je třeba pravidelně čistit. Tím se zabrání 

hromadění vody v dolní části vinotéky, namísto jejího tečení vypouštěcím kanálem na odmrazování a 
vypouštěcím otvorem.

o Na vyčištění vypouštěcího otvoru do něj můžete také nalít malé množství vody.
o Měli byste dávat pozor a zajistit, aby se láhve 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.
o Odstraňte z vinotéky všechny předměty.
o Bezpečně přilepte páskou všechny volné předměty uvnitř spotřebiče, jako například poličky.
o Zašroubujte nastavitelné nožičky nahoru k základně, abyste zabránili jejich poškození.
o Zajistěte páskou uzavření dvířek.
o Zajistěte, aby stál spotřebič během přepravy ve svislé poloze. Abyste také zabránili poškození vnějšího 

pláště, obalte spotřebič dekou nebo podobnou látkou.
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 VÝPADEK DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE
o Pokud dojde u spotřebiče k výpadku dodávky elektrické energie, dokáže několik hodin udržovat teplotu 

uvnitř skříňky. Za předpokladu, že je minimalizován počet otevírání dvířek.
o Pokud je výpadek delší než několik hodin, budete potřebovat uložit obsah na jiné místo, aby nedošlo k 

jeho znehodnocení zvýšením teploty.

DŮLEŽITÉ: Pokud je spotřebič odpojen od síťového napájení, dojde k výpadku napájení nebo spotřebič 
vypnete, musíte před jeho opětovným zapnutím 5 minut počkat. Pokud se ho pokusíte opět zapnout před 
uplynutím této doby, může dojít k poškození kompresoru.

 DOVOLENÁ
Krátká dovolená: V případě dovolené, která je kratší než 3 týdny, ponechte vinotéku v provozu.
Dlouhá dovolená:
o Pokud nebudete váš spotřebič používat delší dobu, měli byste láhve s vínem vyjmout a spotřebič 

vypnout.
o Vnitřní prostory byste měli očistit pomocí roztoku jedlé sody a vlažné vody.
o Vnitřní prostory byste potom měli důkladně vysušit.
o Aby nedošlo k růstu plísní, ponechte dvířka mírně pootevřená.

 ODPOJENÍ NAPÁJENÍ
o Pokud je spotřebič odpojen od síťového napájení nebo pokud dojde k výpadku napájení, musíte 

před opětovným spuštěním spotřebiče 5 minut počkat. Pokud se pokusíte vinotéku opět spustit před 
uplynutím 5 minut, může dojít k její poruše.
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

Pokud se vám zdá, že spotřebič nefunguje správně, zkuste před tím, než zavoláte do servisu, pomocí 
následujících pokynů zkusit problém vyřešit sami.

Č. PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA PROBLÉMU/OPATŘENÍ

1 Vinotéka nefunguje Spotřebič není připojen k síti. Spotřebič je vypnutý. 
Byl aktivován jistič nebo je spálená pojistka.

2 Vinotéka nedostatečně chladí.

Zkontrolujte nastavení teploty.
Teplota okolního prostředí může vyžadovat vyšší 
nastavení.
Dvířka se velmi často otevírají. Dvířka nejsou zcela 
dovřená. Těsnění dvířek řádně netěsní. 

3 Časté automatické zapnutí a vypnutí.

Teplota v místnosti je vyšší, než obvykle. Do 
vinotéky se přidalo velké množství položek. 
Dvířka se velmi často otevírají. Dvířka nejsou zcela 
dovřená. Ovladač teploty není správně nastaven. 
Těsnění dvířek řádně netěsní. 

4 Nefunguje osvětlení.

Spotřebič není připojen k síti. Byl aktivován jistič 
nebo je spálená pojistka. Osvětlení je vypnuto. 
Ohledně opravy a výměny kontaktujte servisní 
středisko.

5 Příliš velké vibrace.
Kontrolou se ujistěte, zda je spotřebič vyrovnán. 
Kontrolou se ujistěte, zda uvnitř skříňky nebo v 
komoře kompresoru nejsou žádné uvolněné díly.

6 Vinotéka se zdá být velmi hlučná.

Drnčivý zvuk může být způsoben prouděním 
chladiva. Jde o normální jev. Na konci každého 
cyklu uslyšíte bublající zvuk, který je způsoben 
prouděním chladiva. Stahování a rozšiřování 
vnitřních stěn může způsobovat praskavý nebo 
lupnutí. Spotřebič není vyrovnaný.

7 Dvířka se správně nezavírají.

Vinotéka není vyrovnaná.
Změna směru otevírání dvířek nebyla provedena 
správně.
Těsnění je znečištěné.
Poličky jsou nesprávné umístěny.

8
Na displeji se zobrazuje „HH“ nebo „LL“ 
namísto digitální číslice, a/nebo se ozývá 
nepřetržitý zvukový signál.

Porucha teplotní sondy.
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ZMĚNA SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK 

Poznámky:
• Následující operace jsou k dispozici pouze pro model s ovládacími prvky uvnitř a s nainstalovaným 

pravým závěsem dvířek.
• Všechny vyjmuté díly doporučujeme uložit pro případ opětovné změny směru otevírání dvířek.

 OVLÁDACÍ PRVKY UVNITŘ
Poznámky:
• Pokud chcete změnit dvířka z pravého závěsu na levý závěs, musíte si připravit 2 nové náhradní díly: levý 

horní závěs, a levý spodní závěs.
• Všechny vyjmuté díly doporučujeme uložit pro případ opětovné změny směru otevírání dvířek.

1. Otevřete dvířka a uvolněte 2 šrouby z otočného závěsu spodního pravého závěsu.

Pravý spodní závěs

Otočný závěs

Šrouby
60° Min.

2. Opatrně vyjměte dvířka z pravého horního závěsu a dávejte pozor, abyste je nepoškrábali. Vyjměte otočný 
závěs z otvoru závěsu dvířek.

Pravý horní závěs

Pravý spodní závěs Otočný závěs

Dvířka

60° Min.
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3. Odšroubujte pravý horní závěs a pravý spodní závěs ze skříňky. Odložte si je pro opětovnou instalaci 
dvířek.

Pravý horní závěs

Pravý spodní závěs

4. Vyjměte 6 plastových krytů v levém předním rohu skříňky. A přemístěte je všechny na pravou stranu.

Plastové kryty (6 ks)
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5. Nainstalujte levý horní závěs a levý spodní závěs na levou stranu spotřebiče. Ujistěte se, zda jsou šrouby 
dotaženy.

Pravý horní závěs 
Pravý spodní závěs

6. Přesuňte kryt závěsu (v horní části dvířek) z levé strany na pravou stranu.

 

Kryt otvoru závěsu
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7. Vložte otočný závěs do otvoru spodního závěsu dvířek.

Otočný závěs

8. Nainstalujte dvířka na levý závěs a utáhněte otočný závěs pomocí 2 šroubů.

     

Levý spodní závěs

 Šrouby (2 ks)

Otočný 
závěs
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INFORMAČNÍ LIST

Informační list
DELEGOVANÉ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2016

Název nebo ochranná známka výrobce: PHILCO

Adresa výrobce: PHILCO, FAST ČR, a.s. U Sanitasu 1621 Říčany 251 01, Czech Republic

Identifikační značka modelu: PW 6 GBI

Typ chladicího zařízení: Vinotéka

Nízkohlučný spotřebič: Ne Typ spotřebiče: vestavěný

Zařízení pro skladování vína: Ano Ostatní chladicí spotřebiče Ne

Základní specifikace:

Parametr Hodnota Parametr Hodnota

Rozměry v mm

Výška 813

Celkový objem (dm³ nebo l) 18Šířka 148

Hloubka 525

Index energetické účinnosti (EEI) 186 Třída energetické účinnosti* G

Akustický zvuk emise hluku
(dB(A) re 1 pW) 40 Třída akustických emisí hluku C

Roční spotřeba energie (kWh/rok) 145 Klimatická třída: mierne, 
subtropické

Minimální okolní teplota (° C), pro 
které je chladicí zařízení vhodné 16 Maximální okolní teplota (° C), pro 

které je chlazení zařízení je vhodné 38

Nastavení spotřebiče na zimu Ne

Specifikace prostoru

Typ prostoru

Parametry a hodnoty chladícího prostoru

Objem spotřebiče
(dm³ nebo l)

Doporučené 
nastavení 

teploty pro 
optimalizované 

skladování 
potravin (° C)

Mrazící kapacita
(kg/24h)

Typ odmrazování:

(auto-
odmrazování

= A

manuální 
odmrazování =

M)

Komora / spíž Ne - - - -

Skladování vína Ano 18 12 - A

Sklepní prostor Ne - - - -

Čerstvé potraviny Ne - - - -

Mrazící prostor Ne - - - -
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0-hvězdička nebo 
výrobník ledu Ne - - - -

1-hvězdička Ne - - - -

2-hvězdička Ne - - - -

3-hvězdička Ne - - - -

4-hvězdička Ne - - - -

2-hvězdičkový 
prostor Ne - - - -

Zásuvka
s měnící se
teplotou

Ne - - - -

Parametry zdroje světla:

Typ světelného zdroje LED

Třída energetické účinnosti -

Minimální doba trvání záruky nabízené výrobcem: 24 měsíců

Dodatečné informace:

Webový odkaz na web výrobce, kde jsou informace uvedené v bodě 4 (a) přílohy nařízení Komise (EU) 2019/2022 
nalezeno: www.philco.cz

* A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)
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Informační list
DELEGOVANÉ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2016

Název nebo ochranná známka výrobce: PHILCO

Adresa výrobce: PHILCO, FAST ČR, a.s. U Sanitasu 1621 Říčany 251 01, Czech Republic

Identifikační značka modelu: PW 19 GFB

Typ chladicího zařízení: Vinotéka

Nízkohlučný spotřebič: Ne Typ spotřebiče: volně stojící

Zařízení pro skladování vína: Ano Ostatní chladicí spotřebiče Ne

Základní specifikace:

Parametr Hodnota Parametr Hodnota

Rozměry v mm

Výška 813

Celkový objem (dm³ nebo l) 59Šířka 295

Hloubka 565

Index energetické účinnosti (EEI) 162 Třída energetické účinnosti* G

Akustický zvuk emise hluku
(dB(A) re 1 pW) 39 Třída akustických emisí hluku C

Roční spotřeba energie (kWh/rok) 128 Klimatická třída: mierne, 
subtropické

Minimální okolní teplota (° C), pro 
které je chladicí zařízení vhodné 16 Maximální okolní teplota (° C), pro 

které je chlazení zařízení je vhodné 38

Nastavení spotřebiče na zimu Ne

Specifikace prostoru

Typ prostoru

Parametry a hodnoty chladícího prostoru

Objem spotřebiče
(dm³ nebo l)

Doporučené 
nastavení 

teploty pro 
optimalizované 

skladování 
potravin (° C)

Mrazící kapacita
(kg/24h)

Typ odmrazování:

(auto-
odmrazování

= A

manuální 
odmrazování =

M)

Komora / spíž Ne - - - -

Skladování vína Ano 58 - - A

Sklepní prostor Ne - - - -

Čerstvé potraviny Ne - - - -

Mrazící prostor Ne - - - -
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0-hvězdička nebo 
výrobník ledu Ne - - - -

1-hvězdička Ne - - - -

2-hvězdička Ne - - - -

3-hvězdička Ne - - - -

4-hvězdička Ne - - - -

2-hvězdičkový 
prostor Ne - - - -

Zásuvka
s měnící se
teplotou

Ne - - - -

Parametry zdroje světla:

Typ světelného zdroje LED

Třída energetické účinnosti -

Minimální doba trvání záruky nabízené výrobcem: 24 měsíců

Dodatečné informace:

Webový odkaz na web výrobce, kde jsou informace uvedené v bodě 4 (a) přílohy nařízení Komise (EU) 2019/2022 
nalezeno: www.philco.cz

* A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)
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TECHNICKÉ INFORMACE

Technické informace se nachází na typovém štítku na vnitřní straně spotřebiče a na energetickém štítku.
QR kód, na dodaném energetickém štítku, obsahuje odkaz na registraci spotřebiče v databázi EU Eprel.
Uchovejte si energetický štítek, návod k použití, spolu s dalšími dokumenty dodanými s přístrojem.

INFORMACE O TESTOVÁNÍ

Dodané zařízení je v souladu s EcoDesignem a EN62552-1/-2/-3:2020, EN60704-1:2020, EN60704-2-
14:2013+A11:2015+A12019. Požadavky na přístup vzduchu pro správný provoz přístroje, minimální 
vzdálenost od zdi a rozměry přístroje, jsou součástí tohoto návodu. V případě dalších dotazů se obraťte na 
výrobce.

PÉČE O ZÁKAZNÍKA A SERVIS

Vždy používejte pouze originální náhradní díly.
Označení modelu a sériové číslo naleznete na typovém štítku. Polohu typového štítku je možné změnit bez 
předchozího upozornění.
Originální náhradní díly pro některé konkrétní komponenty jsou k dispozici minimálně 7 nebo 10 let.
Závisí to na typu komponentu a na uvedení posledního spotřebiče daného modelu na trh.
Při kontaktování našeho autorizovaného servisu mějte k dispozici modelové označení, sériové číslo a popis 
závady.

Pro stažení dokumentů navštivte www.philco.cz.

Pro nahlášení závady a získání dalších servisních informací navštivte https://philco.cz/podpora-a-servis.

Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění.
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