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Chladiaca vinotéka

Návod na obsluhu
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Popis a vlastnosti

Obojstranné dvierka

1.  SPÍNAČ OSVETLENIA
2.  SKRINKA
3.  VYROVNÁVACIE NOŽIČKY
4.  POLICE NA VÍNO
5.  SKLENENÉ DVIERKA
6.  CHRÓMOVANÉ POLICE
7.  VNÚTORNÉ OSVETLENIE
8.  OVLÁDAČ TERMOSTATU



5

Dôležité bezpečnostné pokyny

• Pred uvedením zariadenia do činnosti si prečítajte všetky pokyny.
• Skôr ako vyradíte vašu starú vinotéku z činnosti: demontujte dvierka a nechajte vo vnútri 

poličky, aby dovnútra nemohli vliezť deti.
• Nikdy nenechávajte deti používať zariadenie, hrať sa s ním alebo vo vnútri zariadenia.
• Časti zariadenia nikdy nečistite horľavými roztokmi. Vzniknuté pary by mali za následok riziko 

vzniku požiaru alebo výbuchu.
• V zariadení neskladujte ani nepoužívajte benzín alebo iné horľavé zmesi a tekutiny. Vzniknuté 

pary by mali za následok riziko vzniku požiaru alebo výbuchu.

Inštalácia

Pred použitím vinotéky

• Odstráňte vonkajšie aj vnútorné obaly, vrátane ochrannej peny na dvierkach zariadenia.
• Skontrolujte, či máte nasledujúce časti:

• 6 výsuvných políc
• 1 rošt na víno
• 1 návod na obsluhu

• Pred pripojením zariadenia do zdroja energie, ho nechajte najmenej 2 hodiny stáť na mieste. 
Tým znížite možnosť poruchy chladiaceho systému spôsobené počas manipulácie pri 
preprave.

• Vnútornú časť zariadenia vyčistite mäkkou tkaninou navlhčenou vo vlažnej vode.

Inštalácia vinotéky
• Zariadenie postavte na dostatočne pevnú podlahu, ktorá unesie zariadenie vrátane jeho 

obsahu. Zariadenie vyrovnáte pomocou vyrovnávacích nožičiek vpredu.
• Medzi stenou a bočnými stenami zariadeniami nechajte asi 12 cm voľného priestoru, aby ste 

tak zaistili dostatočnú cirkuláciu vzduchu potrebnú na chladenie kompresora.
• Zariadenie postavte mimo priame slnečné žiarenie a dostatočne ďaleko od zdrojov tepla 

(kachle, výhrevné teleso, radiátor a pod.). Priame slnečné žiarenie by mohlo poškodiť 
akrylátový povrch zariadenia a tepelné zdroje môžu zvýšiť spotrebu elektrickej energie 
zariadenia.

 Taktiež extrémne nízke teploty okolia môžu ovplyvniť správnu funkčnosť zariadenia.
• Neumiestňujte zariadenie na vlhké miesta. Veľmi vlhký vzduch by spôsobil rýchle vytváranie 

námrazy na odparovacom zariadení.
• Zariadenie zapojte do správne nainštalovanej, uzemnenej zásuvky, v ktorej nebude zapojené 

žiadne ďalšie zariadenie. Za žiadnych okolností neodstraňujte tretí (zemniaci) kontakt zo 
sieťovej šnúry. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa napájania alebo uzemnenia, sa 
obráťte na kvalifikovaného elektrikára alebo autorizovaný servis.

Varovanie: Nesprávne používanie uzemnenej zásuvky môže mať za následok riziko 
zásahu elektrickým prúdom. Ak je poškodená sieťová šnúry, nechajte ju v autorizovanom 
servise vymeniť.
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Otočenie otvárania dvierok vinotéky

Táto vinotéka má možnosť nastaviť otváranie dvierok na ľavej alebo pravej strane. Zariadenie 
obdržíte s dvierkami otvárajúcimi sa zľava. Ak by ste chceli otváranie na opačnej strane, 
postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

POZNÁMKA:
Pred otočením otvárania dvierok musíte vypnúť napájanie zariadenia.
Všetky demontované časti musíte uložiť, budete ich potrebovať.

Táto vinotéka je vyrobená so závesmi dverí na pravej strane. Ak chcete smer otvárania dvierok 
zmeniť, postupujte takto:

1.  Najskôr demontujte kryt horného závesu (6).
2.  Vyskrutkujte dve skrutky (1), ktoré držia horný záves (5) (vpravo) na ráme. Zložte horný 

záves (5).
3.  Nadvihnite dvierka a položte ich na mäkký povrch, aby ste ich nepoškriabali.
4.  Vyskrutkujte dve skrutky (8), ktoré držia spodný záves (2) a zložte spodný záves (2).
5.  Demontujte ľavú prednú nožičku (4) a premiestnite ju na pravú stranu.
6.  Kryt montážnych otvorov (7) nainštalujte na pravú stranu.
7.  Pred inštaláciou tohoto spodného závesu (2) odstráňte skrutku (9) a otočte smer spodného 

závesu (2). Potom spodný záves (2) nainštalujte na ľavú stranu spodného rámu pomocou 
dvoch skrutiek (8).

8.  Vložte skrutku (9) do spodného závesu (2).
9.  Nasaďte späť dvierka a uistite sa, či správne sedia v spodnom závese (2)
10. Podržte dvierka zatvorené a nainštalujte horný záves (5) na ľavú stranu horného rámu 

pomocou dvoch skrutiek (1). Tieto dve skrutky (1) zatiaľ nedoťahujte, pokiaľ nebude vrch 
dvierok vyrovnaný s protiľahlou stranou.

11.  Na horný záves nainštalujte kryt horného závesu (6).

Obrázok 1
Otváranie dvierok zľava

Obrázok 2
Otváranie dvierok sprava
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Dôležité bezpečnostné opatrenia

Vo vinotéke neskladujte potraviny, pretože vnútorná teplota nie je dostatočne chladná na to, aby 
nedošlo k ich znehodnoteniu. V letných mesiacoch alebo vo vlhkom prostredí môže v dôsledku 
kondenzácie dôjsť k nahromadeniu vlhkosti na vonkajšej strane sklenených dvierok. Stačí ju len 
utrieť.

Používanie vinotéky

Odporúčame nainštalovať vinotéku na miesto, kde sa teplota okolia pohybuje v rozmedzí 22 - 25 
stupňov Celzia. Ak by teplota okolia bola nižšia alebo vyššia, ako je odporúčaná teplota, môže 
dochádzať ku kolísaniu teploty vo vinotéke.

Ak necháte rozsvietené svetlo vo vinotéke, bude teplota vo vnútri o niečo vyššia.

Teploty odporúčané pre chladenie vína
Červené vína: 15,5 - 18,5 °C
Suché/biele vína 10 - 15 °C
Perlivé vína 7,2 - 9,5 °C
Ružové vína 9,5 - 10,5 °C

Vyššie uvedené teploty môžu kolísať v závislosti na tom, či je vo vnútri rozsvietené osvetlenie 
alebo nie je, alebo či sú fľaše umiestnené v spodnej/strednej alebo hornej časti vinotéky.

Použitie termostatu

Otočením ovládača termostatu môžete nastaviť požadovanú teplotu vo vnútri vinotéky. Otočte v 
smere hodinových ručičiek, teplota bude chladnejšia. Ak chcete uskladniť červené víno, otočte 
ovládačom proti smeru hodinových ručičiek, ak chcete uskladniť biele víno, otočte ovládačom v 
smere hodinových ručičiek.

NORMAL (štandardná)

WARM (teplá)

OFF (vypnuté) COLD (chladná)
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Police

Police sú chrómované. Aby ste jednoducho uskladnili fľaše rôznych veľkostí, môžete police 
umiestiť vyššie alebo nižšie (najskôr ich ale vysuňte). Police sú vyrobené tak, aby poňali 
maximálny počet fliaš.

Police na víno

V spodnej časti vinotéky je umiestnená polica na víno, do ktorej uložíte až 6 fliaš. Policu môžete 
vybrať, aby ste ju mohli vyčistiť.

Medzi hornou a spodnou policou vinotéky je teplotný rozdiel 4 - 6 C. Ak nastavíte vinotéku na 
chladenie červeného vína a do vinotéky chcete umiestniť ako červené, tak aj biele víno, mali by 
ste fľaše bieleho vína umiestniť na spodnú policu a fľaše červeného vína na hornú.

Starostlivosť a údržba

Výmena žiarovky

POZNÁMKA:
Všetky demontované časti musíte uložiť, budete ich potrebovať.

Pred demontážou žiarovky vinotéku buď odpojte od zdroja energie, alebo vypnite istič 
kábla napájajúceho vinotéku. Ak tak neučiníte, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom a 
následnému poraneniu. Použite maximálne 5W žiarovku.

Čistenie vinotéky

• Vinotéku odpojte od zdroja energie a vyberte všetky fľaše.
• Vinotéku vo vnútri umyte roztokom teplej vody a jedlej sódy. Roztok pripravíte rozpustením asi 

2 lyžíc jedlej sódy v jednom litre vody.
• Police umyte jemným roztokom čistiaceho prostriedku.
• Vonkajšiu časť vinotéky umyte jemným roztokom čistiaceho prostriedku a teplej vody.
• Možno bude potrebné pravidelne utierať spodnú časť vo vnútri vinotéky, pretože vinotéka je 

vytvorená tak, aby udržovala vlhkosť a preto sa tu môže zhromažďovať kondenzácia.

Údržba vinotéky

• Výpadok elektrickej energie
 Po výpadku elektrickej energie je väčšinou elektrina obnovená v priebehu pár hodín a preto 

by nemalo dôjsť k výraznejšiemu ovplyvneniu teploty vo vnútri vinotéky, ak ju nebudete často 
otvárať. Ak by výpadok trval dlhšiu dobu, musíte vykonať zodpovedajúce opatrenia, aby ste 
zabezpečili obsah vinotéky.
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Dlhodobé nepoužívanie
Ak sa chystáte na dlhodobejšiu neprítomnosť, vyberte z vinotéky všetok obsah; vinotéku odpojte 
od zásuvky, vyčistite a nechajte mierne pootvorené dvierka, aby nedošlo ku kondenzácii, vzniku 
pliesní alebo nepríjemných zápachom.

Presun vinotéky

• Vyberte všetky fľaše.
• Pevne prilepte všetky voľne uložené časti vo vnútri vinotéky.
• Zaskrutkujte vyrovnávacie nožičky, aby nedošlo k ich poškodeniu.
• Prilepte dvierka.
• Počas transportu musí vinotéka stáť vo zvislej polohe.

Odstraňovanie problémov
Mnoho bežných problémov môžete vyriešiť jednoducho a ešte tým ušetríte za telefonický hovor 
do servisu.
Skôr ako zavoláte do servisu, vyskúšajte, či ďalej uvedené odporúčania nevyriešia váš problém.
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Tabuľka možných problémov

PROBLÉM MOŽNÁ PRÍČINA
Vinotéka nefunguje. Nie je zapojená. Vypadol istič alebo vyhorela poistka.

Vinotéka nechladí
dostatočne.

Skontrolujte nastavenie teploty. Vonkajšie prostredie môže 
spôsobiť potrebu vyššieho nastavenia. Veľmi časté otváranie 
dvierok. Dvierka nie sú úplne zatvorené. Tesnenie dvierok 
nefunguje. Vinotéka nemá dostatok voľného priestoru okolo.

Kompresor sa často zapína
a vypína

Teplota miestnosti je vyššia, ako je obvyklé. Vložili ste do 
vinotéky naraz veľké množstvo fliaš. Veľmi časté otváranie 
dvierok. Dvierka nie sú úplne zatvorené. Nenastavili ste správnu 
teplotu. Tesnenie dvierok nefunguje. Vinotéka nemá dostatok 
voľného priestoru okolo.

Nefunguje osvetlenie 
vinotéky.

Vypadol istič alebo vyhorela poistka. Vinotéka nie je zapojená 
do zásuvky. Praskla žiarovka. Spínač je vypnutý (OFF).

Vinotéka vibruje. Uistite sa, či je vinotéka vyrovnaná.

Vinotéka je veľmi hlučná. Výrazný zvuk môže vydávať pohyb chladiacej tekutiny, to je 
bežné. Po ukončení každého cyklu môžete počuť bublavé 
zvuky spôsobené pohybom chladiacej kvapaliny vo vnútri 
vinotéky. Praskavé zvuky môže vydávať rozťahovanie a 
sťahovanie vnútorných stien vinotéky.
Vinotéka nie je vyrovnaná.

Dvierka sa nezatvárajú 
správne.

Vinotéka nie je vyrovnaná. Otočili ste dvierka, ale 
nenainštalovali ste ich správne. Je znečistené tesnenie. Nie sú 
správne vložené police.

Technické údaje:
Podrobné technické údaje nájdete na štítku vzadu na vinotéke. Technické údaje sa môžu z 
dôvodu neustáleho zdokonaľovania meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 35 dB(A), čo 
predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný 
akustický výkon 1pW. Zbierka zákonov č.177/2002





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.

Fast Plus s.r.o.
Na pántoch 18

831 06 Bratislava




