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CCV 1420

VINOTÉKA

Návod na obsluhu

Prečítajte si pozorne tento návod pred použitím spotrebiča
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ČASTI A FUNKCIE

1. Ovládací panel s displejom
2. Skrinka
3. Nožička na vyváženie
4. Rošt na víno
5. Sklenené dvierka
6. Drevené poličky
7. Vnútorné osvetlenie
8. Elektrická zostava (na zadnej strane)
9. Teplotný senzor
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

●   Skôr, ako začnete používať spotrebič si prečítajte všetky pokyny.
●   Pozor, nebezpečenstvo pre deti. Staré spotrebiče sú stále nebezpečné... aj keď sú iba
  „len tak položené v garáži niekoľko dní.“
●   Skôr ako vyradíte starý spotrebič z prevádzky: demontujte dvierka, nechajte vo vnútri police, 

tak, aby sa deti nemohli dostať do spotrebiča.
●   Nedovoľte deťom obsluhovať, hrať sa, alebo vliezť do spotrebiča.
●   Nikdy nečistite spotrebič horľavými prostriedkami. Vzniknuté pary môžu tvoriť riziko explózie.
●   Neskladujte ani nepoužívajte benzín ani iné horľavé tekutiny vo vnútri tohto spotrebiča. 
  Vzniknuté pary by mali za následok riziko vzniku požiaru alebo explózie.

POKYNY NA INŠTALÁCIU

Pred použitím vinotéky
●   Odstráňte všetky obalové materiály, vrátane ochrannej fólie na paneli dvierok.

●   Skontrolujte, či balenie obsahuje nasledujúce časti:  
  • 3 výsuvné police
  • 1 rošt na víno
  • 1 návod na obsluhu

●   Pred pripojením spotrebiča k elektrickej sieti ho nechajte odstáť aspoň 2 hodiny. Tým znížite 
možnosť poruchy chladiaceho systému z dôvodu manipulácie pri preprave.

●   Vyčistite vnútorný priestor vinotéky vlažnou vodou pomocou jemnej tkaniny.

Inštalácia vinotéky
●   Umiestnite spotrebič na dostatočne pevnú podlahu, ktorá unesie vinotéku vrátane jej obsahu. 
  Na vyrovnanie spotrebiča použite nožičky v prednej časti.

●   Ponechajte 12 cm voľného priestoru medzi zadnou stenou a bočnými stenami spotrebiča a 
okolitými stenami aby ste zaistili správnu cirkuláciu vzduchu potrebnú na chladenie kompresoru.

●   Spotrebič nedávajte priamo na slnečné žiarenie a umiestnite ho dostatočne ďaleko od zdrojov tepla 
(sporák, ohrievač, radiátor, a pod.). Priame slnečné žiarenie môže mať vplyv na akrylový povrch 
a zdroje tepla môžu zvýšiť spotrebu elektrickej energie. Extrémne nízka teplota okolia má taktiež 
nepriaznivý vplyv na prevádzku spotrebiča.

●   Neinštalujte spotrebič do vlhkých priestorov. Nadmerná vlhkosť vo vzduchu spôsobí rýchle 
formovanie námrazy na výparníku.

●   Pripojte spotrebič k samostatnej, správne nainštalovanej uzemnenej elektrickej zásuvke. Nikdy 
neodstraňujte tretí (uzemňovací) kolík prívodného kábla. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich 
sa napájania a uzemnenia sa obráťte na autorizované servisné stredisko.

  Použitie nesprávne uzemnenej zástrčky môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. 
  Ak je prívodný kábel poškodený, musí byť vymenený v autorizovanom servisnom stredisku.
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ZMENA SMERU OTVÁRANIA DVIEROK

Pri tejto vinotéke je možnosť otvárania dvierok z ľavej alebo pravej strany. Zariadenie je doručené k 
vám s dvierkami otvárajúcimi sa z ľavej strany. Ak chcete zmeniť smer otvárania, postupujte podľa 
nasledujúcich krokov.

POZNÁMKA:
Pred zmenou smeru otvárania dvierok musíte spotrebič vypnúť a odpojiť napájanie. Všetky 
demontované diely si odložte pre prípadnú opätovnú zmenu smeru otvárania. 
Táto vinotéka má závesy dvierok na pravej strane. Ak chcete zmeniť smer otvárania, postupujte podľa 
pokynov nižšie:

1.  Najskôr demontujte kryt horného závesu (6).
2.  Uvoľnite dve skrutky (1) upevňujúce horný záves (5) (pravá strana) k rámu. Zložte horný záves 

(5).
3.  Zdvihnite dvierka a položte ich mäkký podklad, aby ste ich nepoškriabali.
4.  Uvoľnite dve skrutky (8) upevňujúce spodný záves (2) a spodný záves zložte (2).
5.  Demontujte ľavú prednú nožičku (4) a preneste ju na pravú stranu.
6.  Zložte kryt otvorov (7) na pravej strane.
7.  Pred umiestnením spodného závesu (2) zložte spodný kolíček (9) a zmeňte smer spodného 

závesu (2). Potom inštalujte spodný záves (2) na ľavú stranu spodnej časti skrinky pomocou 
dvoch skrutiek (8).

8.  Vložte kolíček (9) do spodného závesu (2).
9.  Nasaďte dvierka na miesto a uistite sa, aby dosadli na spodný záves (2).
10. So zatvorenými dvierkami upevnite horný záves (5) v hornej ľavej časti rámu pomocou dvoch 

skrutiek (1). Neuťahujte dve skrutky (1), pokým nie je vrch dvierok vyrovnaný s rámom spotrebiča.
11.  Inštalujte kryt horného závesu (6) na pravý záves.
12.  Premiestnite rukoväť z ľavej na pravú stranu.

Obrázok 1
Otváranie dvierok z ľavej strany

Obrázok 2
Otváranie dvierok z pravej strany
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Vo vinotéke neskladujte potraviny, pretože teplota vo vnútri vinotéky nie je dostatočná na ochranu 
potravín. V letných mesiacoch alebo v oblastiach s vysokou vlhkosťou môže v dôsledku kondenzácie 
dôjsť k nahromadeniu vlhkosti na sklenených dvierkach. Stačí ju iba utrieť.

OBSLUHA VINOTÉKY

Odporúčame inštalovať vinotéku na mieste, kde je teplota okolia medzi 22 - 25°C. Pokiaľ je teplota 
pod alebo nad odporúčanú teplotu, tieto podmienky môžu spôsobiť kolísanie vnútornej teploty 
vinotéky. Ak necháte zapnuté vnútorné osvetlenie, teplota sa zvýši.

Odporúčané teploty na chladenie vína
Červené vína: 15,5 - 18,5°C
Suché/biele vína   10 - 15°C
Šumivé vína   7,2 - 9,5°C
Ružové vína   9,5 - 10,5°C

Vyššie uvedené teploty môžu kolísať v závislosti od toho, či je vnútorné osvetlenie zapnuté 
alebo vypnuté alebo či sú fľaše umiestnené v dolnej/strednej alebo dolnej časti.

POUŽITIE TLAČIDIEL NA OVLÁDACOM PANELI

Požadovanú teplotu môžete nastaviť pomocou tlačidiel  alebo . Po prvom stlačení obidvoch 
tlačidiel naraz, LED displej zobrazí z výroby nastavenú teplotu (nastavenie teploty je nastavené na 
50°F). Nastavovaná teplota sa zvyšuje po 1°F alebo 1°C po jednom stlačení , alebo znižuje o 1°F 
alebo 1°C pokiaľ stlačíte tlačidlo .

Pokiaľ skladujete prevažne červené vína, teplota by mala byť nastavená v rozmedzí 15,5 do 18,5°C 
a LED indikátor pri „RED“ bude svietiť červenou farbou.

Ak skladujete prevažne biele vína, nastavte teplotu v rozmedzí 10 do 15°C a LED indikátor pri 
„WHITE“ bude svietiť zelenou farbou. Pokiaľ skladujete prevažne šumivé vína, nastavte teplotu v 
rozsahu 7,2 do 9,5°C a LED indikátor pri „SPARKLING“ bude svietiť jantárovou farbou.

Zobrazenie teploty môžete nastaviť v stupňoch Fahrenheita alebo Celsia stlačením tlačidla 
označeného F/C. Indikátor stupňov Fahrenheita sa zobrazí v červenej farbe s označením °F a stupne 
Celsia sa zobrazia v žltej farbe s označením °C. Osvetlenie vinotéky môžete zapnúť alebo vypnúť 
stlačením tlačidla ON/OFF.
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Poličky
Poličky sú chrómované. Pre umiestnenie fliaš rôznych veľkostí môžete poličky nastaviť smerom hore 
alebo dolu vysunutím z koľajničiek. Poličky sú navrhnuté tak, aby pojali maximálny počet fliaš.

Rošt na fľaše
V dolnej časti je dodatočný rošt na fľaše, kde môžete uložiť 6 fliaš vína. Tento rošt môžete pre lepšie 
čistenie vybrať.

POZNÁMKA:
Pri prvom použití vinotéky alebo po reštartovaní, keď nebola zapnutá dlhší čas môže byť 
minimálny rozdiel medzi vami nastavenou teplotou a teplotou zobrazenou na LED displeji. 
Toto je normálny jav a je to z dôvodu času mimo prevádzku. Po niekoľkých hodinách 
prevádzky sa všetko vráti do normálu.

Medzi hornou a dolnou poličkou vinotéky je teplotný rozdiel 4 - 6°C. Preto, ak nastavíte 
vinotéku na chladenie červeného vína a teplota je 16°C a chcete vložiť mix bieleho a červeného 
vína, umiestnite biele víno na dolné poličky a fľaše s červeným vínom na horné poličky.

ÚDRŽBA

Výmena žiarovky
Poznámka: Odložte si všetky časti pri výmene žiarovky. Pred vybratím žiarovky odpojte vinotéku 
od elektrickej siete. Porucha pri výmene môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo poranenie. 
Žiarovka nesmie mať viac ako 10 W.

Čistenie vinotéky
●   Odpojte vinotéku od elektrickej energie a vyberte fľaše.
●   Vnútro umyte teplou vodou a roztokom jedlej sódy. Roztok pripravte rozpustením približne 2 

polievkových lyžíc jedlej sódy a štvrť litra vody.
●   Umyte poličky a koľajničky jemným čistiacim prostriedkom.
●   Vonkajší povrch vinotéky môžete čistiť jemným čistiacim prostriedkom a teplou vodou.
●   Je taktiež vhodné čistiť dno vinotéky, pretože vinotéka je navrhnutá na zachovanie vlhkosti a tu sa 

môže zhromažďovať kondenzovaná voda.

Údržba vinotéky
●   Výpadok elektrického prúdu. 
  Väčšina výpadkov prúdu je odstránená do niekoľkých hodín a nemá vplyv na teplotu vo vnútri 

vinotéky, pokiaľ ju nebudete často otvárať. Ak bude výpadok prúdu trvať dlhšie, urobte správne 
kroky pre ochranu obsahu.

Dlhodobé odstavenie
Počas dlhšej neprítomnosti vyberte všetky fľaše; odpojte vinotéku, vyčistite ju a nechajte dvierka 
mierne otvorené, aby ste zabránili možnému formovaniu vlhkosti, plesni alebo nepríjemných 
zápachov.

Premiestňovanie vinotéky
●   Vyberte všetky fľaše.
●   Bezpečne prelepte všetky voľné časti vo vnútri vinotéky.
●   Zaskrutkujte nastavovacie skrutky do základne, aby ste zabránili poškodeniu.
●   Prelepte uzatvorené dvierka.
●   Počas prevádzky zaistite zvislú polohu vinotéky.
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ODSTRÁNENIE PRÍPADNÝCH PROBLÉMOV

Štandardné problémy môžete odstrániť jednoducho, čím ušetríte zbytočné náklady za prípadnú 
návštevu servisného technika. Skôr, ako sa obrátite na servisné stredisko, pokúste sa problém 
vyriešiť podľa nižšie uvedených odporúčaní.

PROBLÉM MOŽNÁ PRÍČINA
Vinotéka nefunguje. Vypnutý istič alebo prepálená poistka.

Nie je pripojená.

Vinotéka nechladí 
dostatočne.

Skontrolujte nastavenie teploty. 
Okolité prostredie vyžaduje vyššie nastavenie.
Časté otváranie dvierok.
Nesprávne zatvorené dvierka.
Tesnenie dvierok netesní správne.

Kompresor sa často 
vypína a zapína.

Teplota v miestnosti je vyššia ako obvykle.
Do vinotéky ste vložili veľké množstvo teplého vína.
Časté otváranie dvierok.
Dvierka nie sú úplne zatvorené.
Nesprávne nastavenie teploty.
Tesnenie dvierok netesní správne.
Okolo vinotéky nie je dostatočný voľný priestor.

Osvetlenie nefunguje. Vypnutý domový istič alebo prepálená poistka.
Vinotéka je odpojená.
Vypálená žiarovka (viď časť „Výmena žiarovky“).
Prepínač je v pozícii „OFF“.

Vibrácie. Zaistite vyrovnanie vinotéky.

Vinotéka vydáva 
nadmerný hluk.

Vibrácie môžu byť z chladiacej náplne, čo je normálne.
Keď končí cyklus, môžete počuť bublavé zvuky spôsobené prúdením 
chladiacej náplne vinotéky.
Sťahovanie a rozťahovanie vnútorných stien môže spôsobiť zvuk 
praskania.

Dvierka sa nezatvárajú 
správne.

Vinotéka nie je vyvážená.
Zmenili ste smer otvárania dvierok a nenainštalovali správne.
Tesnenie je znečistené.
Poličky nie sú v správnej pozícii.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pre podrobnejšie informácie viď výrobný štítok na zadnej strane vinotéky. 
Právo na zmenu technických údajov vyhradené bez upozornenia z dôvodu zdokonaľovania výrobkov.



Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia
(súkromné domácnosti)

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú 
elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. 
V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na 
určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty 
vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. 
Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym 
vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho 
zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom 
úrade. 
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou. 

Pre právnické osoby v Európskej únii 
Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate 
od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa. 

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na 
miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.


