
 
 

 

NÁVOD NA POUŽITIE VINOTÉKY 
 

Model 

DX-7.20BK/DP DX-7.20SSK/DP DX-7.22BK DX-7.22SSK 

DAU-17.57DB DAU-17.57DSS DX-17.58DBK/DP DX-17.58SDSK/DP 

DX-19.58BK/DP DX-19.58SSK/DP DAU-20.58B DAU-20.58SS 

DAU-32.81B DAU-32.81SS DAU-32.81DB DAU-32.81DSS 

DAB-42.117DB DAB-42.117DSS DAU-46.146DB DAU-46.146DSS 

DAB-48.125B DAB-48.125SS DAU-52.146B DAU-52.146SS 

DX-53.130DBK/DP DX-53.130SDSK/DP DAB-28.65B DAB-28.65SS 

DAB-36.80DB DAB-36.80DSS DX-51.150DBK/DP DX-51.150DSK/DP 

DX-57.146DBK DX-57.146DSK DAB-89.215DB DAB-89.215DSS 

DX-89.215BDBK DX-89.215BSDSK DX-94.270DBK DX-94.270SDSK 

DX-143.468B DX-143.468SS DX-166.428DBK DX-166.428SDSK 

DX-170.490TBK DX-170.490STSK DX-171.430PK DX-181.490DBK 

DX-181.490SDSK DX-194.490B DX-194.490SSK  
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Pred uvedením prístroja do prevádzky si prosím pozorne prečítajte návod 

na použitie. Ak tento prístroj dáte ďalšej osobe, odovzdajte jej aj tento 

návod na použitie.   
 

 

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 
V záujme zabránenia vzniku požiaru 
prosím dodržať nasledujúce 
bezpečnostné predpisy: 

 
V ZÁUJME VAŠEJ BEZPEČNOSTI 
Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny, aj v 
tom prípade, ak tento prístroj poznáte. 
 

 Tento prístroj je určený výhradne na skladovanie 
vína, a jeho použitie na ďalšie účely môže 
spôsobiť úraz elektrickým prúdom, alebo zranie 
osoby. 
 

 Tento prístroj môžu prevádzkovať osoby staršie 

ako 8 rokov. Ľudia s fyzickým alebo mentálnym 

postihnutím môžu prístroj prevádzkovať len v 

prítomnosti zdravej osoby. Tento prístroj nie je 

žiadna hra pre deti. Deti môžu tento prístroj 

prevádzkovať len v prítomnosti dospelých.    

 

 Elektrické zariadenia nie sú hry pre deti. 

Držte deti ďaleko od prístroja, s prihliadnutím na 
elektrický kábel.      

 

 V záujme predchádzania úrazom elektrickým 
prúdom chráňte kábel a zástrčku pred vodou a 
ďalšou kvapalinou.   

 

 Vytiahnite zástrčku prístroja, keď prístroj 
nepoužívate, alebo keď s nim manipulujete, 
alebo keď ho chcete čistiť. 

 

 Nikdy nevytiahnite zástrčku zo zásuvky 
pomocou kábla. 

 

 POZOR: Držte prístroj ďaleko od horľavých 

materiálov. Neskladovať horľavé materiály alebo 
výbušné látky v blízkosti vinotéky. 

 

 Neumiestniť prístroj v blízkosti tepelných zdrojov, 
otvorených ohňov, rúry a umývačky riadu.  

 

 V prípade poškodeného káble prístroj 
nepoužívať. Pred použitím si ho musíte nechať 
vymeniť odborníkom.   

 

 Použitie výrobcom neodporúčaných 
príslušenstiev môže byť nebezpečné.    

 

 Umiestnite prístroj na suchý a vodorovný povrch.  
 

 Nepoužívajte prístroj v prípade poškodeného 
krytu prístroja.  

 

 Skontrolujte, či sa zástrčka nehýbe v zásuvke, 
pretože to môže spôsobiť prehriatie a požiar.   

 

 Prístroj nevystavovať priamemu slnečnému 
žiareniu alebo ďalším tepelným zdrojom (rúra, 
vykurovacie teleso, pračka, atď.).       

 

 POZOR: Tento prístroj neobsahuje CFC és HFC, 
a obsahuje malé množstvo izobután (R600a), 
ktorý je ekologický, ale horľavý. Nezničí ozónovú 
vrstvu, a nezvýši skleníkový efekt. Pri preprave a 
uvedení do prevádzky je treba dbať na 
neporušenosť chladiaceho systému. szer 
épségére vigyázni kell. Unikajúce chladiace 
medium môže byť nebezpečné pre oči.                          
V prípade úrazu: 
- Chrániť pred požiarom a iskrou  
- Vytiahnite zástrčku  
- Vyvetrať miestnosť 
- Zavolajte odborníkovi! 

 

 Čím viac plynu je v prístroji, tým väčšiu 
miestnosť potrebujete na prevádzku prístroja. V 
malej miestnosti sa totiž môže akumulovať plyn. 
Na 1 g je potrebný priestor 1 m3. Na etikete 
výrobku je uvedené chladiace medium prístroja. 
Nikdy neopravovať prístroj. V každom prípade 
je treba sa obrátiť na technika.   

 

 POZOR: Prístroj vyrába teplo. Na odovzdanie 
vyprodukovaného tepla je treba zabezpečiť 
vhodné vetranie. Predpisy, ktoré sa vzťahujú na 
túto skutočnosť, sú uvedené na priloženej 
schéme zabudovania. Problémy s vetraním 
spôsobené nesprávnym zabudovaním môžu 
viesť k poruche prístroja, ktoré nespadajú do 
rozsahu záruky.       

 

 POZOR: v prípade odmrazovania v záujme 

zrýchlenia procesu nikdy nepožívajte 
mechanické prostriedky. 

 

 POZOR: chráňte chladiaci okruh pred 
poškodením. 

 

 POZOR: vo vnútri prístroja nepoužívajte 
elektrické zariadenie.  

 

 POZOR: v záujme predchádzania možným 
úrazom zabudovanie/pripevnenie prístroja musí 
byť podľa schémy zabudovania.    

 

 POZOR: držte aj nepoužitý prístroj ďaleko od 
ohňa a ďalších tepelných zdrojov. 

 

 Neskladovať výbušné materiály v prístroji. 
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 Tento spotrebič bol vyrobený pre použitie v 
domácnostiach, alebo na podobné účely, ako 
- kuchyne; 
- hotely, alebo ďalšie gastrozariadenia;  
- reštaurácie. 

 

 Prístroj môže byť opravený výhradne 
odborníkom, s výnimkou tých častí, ktoré sú 
podľa návodu na použitie dovolené.   

 

 Po oprave umiestniť všetky komponenty presne 
podľa odporúčaní. 

 

 S prístrojom môžu manipulovať minimálne dvaja 
ľudia.  

 

 Nikdy nečistite prístroj horľavým materiálom, 
nakoľko to môže viesť k požiarom alebo k 
výbuchu. Neskladovať takýto materiál v prístroji.   

 

 Elektrického kábla sa nedotýkajte mokrými 
rukami. 

 

 Ak je to možné, nepoužívajte predlžovací kábel. 
 

 V prípade, že prístroj je opatrený zámkom, držte 
jeho kľúč na bezpečnom mieste.    

 

 

 

 

 

ZACHOVAJTE NÁVOD NA 
POUŽITIE 
V prípade poruchy si preštudujte časť návodu na 
použitie (odstránen porúch), nakoľko veľká časť 
malých porúch sa dá opraviť podľa tam písaných 
inštrukcií. 
 

NAKLADANIE S ODPADOM 
 
Baleni prístroja je selektívny odpad. Držte odpad 
ďaleko od detí.  
 
Ak chcete prístroj vyhodiť, vykonať to podľa 
miestnych nariadení, ktoré sa vzťahujú na 
nakladanie s nebezpečným odpadom.   
 
POZOR: Pred vyhodením prístroja, odmontujte 
dvere, odstráňte police, prestrihnite sieťový kábel. 
Nakoľko prístroj obsahuje horľavý plyn (R600a), 
nikdy ho nevyhoďte do prírody.  
 
Návod na nakladanie s odpadom: 

 Prístroj nie je normálny odpad v domácnosti. 
 

 Chráňte časti chladiaceho okruhu na zadnej a 
dolnej strane prístroja pred poškodením. 

 

 Symbol  na prístroji a jeho balení naznačuje, 
že sa nejedná o odpad v domácnosti, ale 
recyklovateľný elektrický odpad. Vhodné 

nakladanie s odpadom pomáha chrániť prírodu,  
a nedodržanie pravidiel škodí životnému 
prostrediu a zdraviu. 

 

CHARAKTERISTIKY 
PRODUKTU 
 Zabudovateľné alebo voľne stojace vinotéky, 1, 

2 alebo 3-zónové. 
 Nastaviteľná teplota pomocou dotykovým 

dispjejom alebo tlačidlom. 
 Rozsah nastaviteľných teplôt 5-18°C alebo do 

22°C (40-64°F alebo až 72°F).  
 Možnosť nastavenia teploty pre biele víno, 

červené víno a šampanské. 
 Funkcia chladenia a kúrenia (u určitých modelov) 

na dosiahnutie vhodnej teploty. 
 Dynamické kompresorové chladenie 

zabezpečuje vhodný vnútorný pohyb vzduchu, 
rovnomernú teplotu a vlhkosť.     

 Vnútorné osvetlenie LED. 

 Signalizátor otvorených dverí a nesprávneho 
fungovania (u určitých modelov) 

 Režim Sabbath (u určitých modelov). 

 Funkcia pamäte spotrebiča – v prípade výpadku 
elektrickej energie sa nastaviteľná teplota uloží 
do pamäte prístroja. 

 Automatické odmrazovanie. 
 Nastaviteľný smer otvárania dverí. Sklenené 

dvere majú dvojité alebo trojité sklo, ktoré chráni 
víno pred UV žiarením a žnižuje hlučnosť 
zabudovaného ventilátora. V prípade veľmi 
veľkej vlhkosti sa na vonkajšej strane 
sklenených dverí môže vytvoriť para, ktorú 
môžete riešiť sprejom na odstránenie vlhkosti, 
ktorý sa používa aj na okuliare.    

 Čierny kryt prístroja a čierny plastový materiál vo 
vnútri prístroja zaručia stabilné fungovanie na 
dlhú dobu. 

 Čierne celosklenené dvere alebo sklenené 
dvere s rámom inox a rukoväťou inox. 

 Police z prírodného bukového dreva. 
 Ekologické materiály. 
 Bezpečnostný zámok s kľúčami (u určitých 

modelov). 
 Pasívna regulácia vlkosti (nádrž vody). 
 Aktívny uhlíkový filter (u určitých modelov). 
 
POZNÁMKA: Vyhradzujeme si právo na zmenu 
vlastností a parametrov. 
 

UVEDENIE DO PREVÁDZKY 
 
PRVÉ KROKY 
 Odstráňte balenie. Pri určitých modelov je 

rukoväť priložená k polystyrénovému baleniu. 
Vyčistite vnútro prístroja teplou vodou. 
Prípadené zápachy vzniknuté pri výrobe zmiznú, 
keď prístroj začne pracovať. 

 Pred zapojením prístroja do elektrickej siete, 
počkajte 24 hodín. Pri každej manipulácii s 
prístrojom, alebo pri každej preprave počkajte 24 
hodín. V takýchto prípadoch musia byť otvorené 
dvere.  

POZOR: v záujme zabránenia požiarom, 
úrazom elektrickým a zraneniam osôb 

pred opravou vypnite prístroj.  
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 Dvere sú otočiteľné. Pôvodne sú pánty dverí na 
pravej strane. Keď ich chcete otočiť, riaďte sa 
návodom na použitie.  

 

UVEDENIE DO PREVÁDZKY 
 Prístroj je zabudovateľný do skrine, pod 

kuchynskú dosku, alebo je to voľne stojaci 
model. Typ prevádzky je uvedený na schéme 
zabudovania.     

 

 POZOR: Váš prístroj bol vyrobený na použtie v 
domácnostiach, a nie je vhodný na použitie vo 
vonkajšom prostredí.  

 

 POZOR: nepoužívajte prístroj v práčovni, ďalej 
vyvarujte sa použitiu prístroja vo vlhkých 
miestnostiach. 

 

 Vinotéku umiestniť na také miesto, ktoré udrži 
tento prístroj plný fľiaš. V prípade vinoték, ktoré 
budú zabudované do skrine, odstráňte nožičky. 
Keď chcete nastaviť výšku prístroja, použite 
nožičky, ktoré sa nachádzajú v balíku 
príslušenstiev.  

 

 V prípade voľne stojacich vinoték odporúčame 
nechať voľný priestor 100 mm na zadnej strane 
a bočných stranách prístroja. Cieľom tohto 
postupu je vhodné vetranie kondenzátora a 
kompresora, výsledkom čoho je úspora energie. 
V prípade podstavných vinoték sa odporúča 
nechať voľný priestor 5 mm medzi prístrojom a 
nábytkom (na bočných stranách, na zadnej 
strane a na vrchu prístroja). Zakryť vetraciu 
mriežku je zakázané.  

 

 Prístroj umiestniť ďaleko od priameho slnečného 
žiarenia a tepelných zdrojov (rúra, vykurovacie 
teleso, pračka, atď.). Priame slnečné žiarenie 
môže poškodiť kryt prístroja, a tepelný zdroj 
môže zvýšiť spotrebu prístroja. Príliš vysoká 
vonkajšia teplota tiež zníži efektivitu prístroja.  

 

 Pripojte prístroj do siete, ak je to možné, 
vyvarujte sa použitiu predlživacieho kábla.  

 

 DÔLEŽITÉ: V prípade veľmi vysokej vlhkosti sa 

môže vytvoriť kondenzát na vonkajšom povrchu 
sklenených dverí. V takýchto prípadoch použite 
klimatizačné zariadenie, alebo použitie prípravok 
na odstránenie vlhkosti, ktorý sa používa aj pri 
okuliaroch.   

 

 

 

 

INŠTRUKCIE OHĽADOM PODSTAVNÝCH 
VINOTÉK 
Presvedčte sa, že vetracia mriežka pod dverami nie 
je zakrytá. Výška prístroja je nastaviteľná medzi 820 
a 890 mm, ktorá môže byť reguľovateľná štyrmi 
skrutkovacími nožičkami.  
V prípade, že pred prístrojom sa nachádza sokel, 
pod dverami musíte vyrezať priestor na vetraciu 

mriežku (minimálne 300 cm
2
). Podrobný popis v 

prílohe.  

 

INŠTRUKCIE OHĽADOM VINOTÉK, KTORÉ 
SÚ ZABUDOVANÉ DO SKRINE  
Spôsob vetrania vinoték, ktoré sú zabudované do 
skrine, je totožný so zabudovateľnými vinotékami. 
Riaďte sa prosím inštrukciami ohľadom 
zabudovania, ktoré sa nachádzajú v prílohe.   
 

INŠTRUKCIE OHĽADOM VSTAVANÝCH 
VINOTÉK 
Dbajte na to, aby vetracia mriežka nebola zakrytá. 
Riaďte sa prosím inštrukciami ohľadom zabudovania, 
ktoré sa nachádzajú v prílohe.  

 
ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE 
 

POZOR: Nepsrávne použitie uzemnenej zástrčky 

môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Poškodený 
sieťový kábel si musíte nechať vymeniť odborníkom.     
 
Elektrické vedenie musí byť vybudované 
odborníkom podľa miestnych smerníc. 
 
Skontrolujte, či elektrické parametre prístroja sú 
totožné s Vašou sieťou.   

 
Prístroj napojiť priamo do zásuvky (minimálne 13A). 
 
Uzemnenie sieťovej zásuvky musí byť vykonané 
odborníkom.  
 
Nepoužívajte predlžovací kábel, pretože to 
nezaručuje v každom prípade vhodné uzemnenie.    
 
Prístroj nemôže byť pripojený k inverteru. 
 
Sieťový kábel prístroja musí byť umiestnený za 
prístrojom v každom prípade.   
 

POZOR: PRÍSTROJ MUSÍ BYŤ UZEMNENÝ. 
 

POZNÁMKA: zástrčka musí byť prístupný.  
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MONTÁŽ RUKOVÄTE 
DÔLEŽITÉ: Nepretočte skrutky príliš silno a 
nepoužívajte ani elektrický skrutkovač. Príliš pevné 
utiahnutie skrutiek môže poškodiť sklenené dvere. 
 

1. VERZIA 

1 2 3

 
 

umiestnite rukoväť ○,1 na bod č. ○,3, a pripevnite 

ju skrutkami ○,2. 

 

2. VERZIA 

1

2

3

4

5

 
 

1. vytiahnite tesnenie dverí ○,1 na tej strane, na 

ktorej chcete namontovať rukoväť  

2. namontujte rukoväť  ○,4 , skrutky ○,3  a 

podložky ○,2. 

3. Tesnenie dverí dajte späť do drážky 

 
 

 

 

 

 
ZMENA SMERU OTVÁRANIA DVERÍ 
 

V prípade potreby existuje možnosť zmeny smeru 
otrávania dverí.  

 

Riaďte sa nasledovnými krokmi:  

 

 

 

 

 

 

 

1. VERZIA – Podstavné modely 

  

1. odstráňte vetraciu mriežku ○,2 , ○,1 

uvoľnením fixovacích skrutiek ○,3 & ○,4. (1. 

obrázok) 

POZNÁMKA: Nie každý model disponuje 

vetracou mriežkou.  

 

2. odstráňte dolný kĺbový záves ○,5  uvoľnením 

štyroch fyxovacích skrutiek ○,6. Pri tejto práci 

držte dvere. (2. obrázok) 

 

3. optrne odstráňte dvere z horného kľbového 

závesu a potom odstráňte horný kľbový záves 

○,9. (4. obrázok) 

 

4. vyskrutkujte a umiesnite kolík a○,7 a doraz 

dverí ○,8  na dolnom kĺbovom závese na 

druhú stranu. (3. obrázok) 

 

5. vytiahnite plastové kryty dier kľbového závesu 

na ľavej strane a premiestnite ich na pravú 

stranu. 

 

6. pripevnite ľavý horný kľbový záves ○,11 ktorý 

sa nachádza v priloženom balíku 

príslušenstiev (4. obrázok) 

 

7. vymeňte kryty dier ○,12  a plastové kolíky 

zámku ○,13. (len u tých modelov, u ktorých je 

zámok na vetracej mriežke) (5. obrázok) 
 

8. Otočte dvere o 180° (s výnimkou tých modelov, 

u krorých sa zámok nachádza na dverách), z 

dolnej strany posuňte dvere na kolík na 

hornom kĺbovom závese. Následne pripevnite 

dolný kĺbový záves. Presvedčte sa, že dvere 

sú vo vodorovnej pozícii.      

 

9. umiestnite rukoväť a kolík na druhú stranu, 

následne umiestnite späť vetraciu mriežku (u 

tých modelov, u ktorých dvere netreba otočiť o 

180°). 

 
 
 

Poznámka: skladujte komponenty, ktoré 
ste odstránili. 
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DESIGN 2 – Vstavané modely  

 
 

1. Odstrániť skrutky ○,3  a ○,4 , následne 

odmontujte dvere. Prosím, dbať na to, že 
sklenené dvere sú ťažké a krehké, a 
manipulujte s nimi opatrne.   

2. Záves dverí č. ○,2  premiestnite na druhú 

stranu.    
 

3. Dvere otočte o 180°, nivelizujte ich, a 

zaskrutkujte skrutky! 
 
DESIGN 3 – Vysoké modely 

1 2 5 6

10
1 5

3 4

 
1. po odstránení skrutiek č. ○,2 odmontujte dolny 

kľbovy zaves č. ○,1 . Pri tomto úkone držte 

dvere! (obrázok č. 1.) 

 

2. opatrne stiahnite sklenené dvere z horného 

kľbového závesu. Následne odstráňte horný 

kľbový záves ○,9. (obrázok č. 4.) 

 

3. odstráňte plastové kryty dier na ľavej strane a 

zakryte s nimi diery na pravej strane.  

 

4. namontujte priložený ľavý horný kľbový záves 

○,8. (obrázok č. 4.) 

 

5. premiestnite (obrázok č. 5 & 3.) dolný kľbový 

záves a kolík kľbového závesu. 

 

6. premiestnite dvere adaptéra ○,5 a zámkový 

uzáver ○,4 na opačnú hranu dverí. (obrázok č. 

2.) 

 

7. otočte dvere o 180°, nivelizujte ich, a 

zaskrutkujte skrutky! (obrázk č. 5.) 
 

8. uvoľnite skrutky adaptéra dverí ○,5○,6, dvere 

nivelizujte, následne dotiahnite skrutky. (obrázok 

č. 5) 

 

 

PREVÁDZKOVANIE PRÍSTROJA 
 
Tento prístroj funguje náležite len za určitých teplôt.   
 
Klimatická trieda je uvedená na etikete na zadnej 
strane prístroja.  

 

Klímatická trieda Izbová teplota 

SN 

N 

ST 

T 

+10°C to +32°C 

+16°C to +32°C 

+16°C to +38°C 

+16°C to +43°C 

 
POZNÁMKA: tie modely, ktoré nedisponujú 

funkciou kúrenia, nedosiahnu nastavenú teplotu v 
prípade, že izbová teplota je nižšia ako nastavená 
teplota. . 

 

 
 
PREVÁDZKA PRÍSTROJA (DX-7.20BK/DP,  

DX-7.20SSK/DP, DAU-17.57DB, DAU-17.57DSS,  
DAU-20.58B, DAU-20.58SS,DX-53.130DBK/DP,   
DX-53.130SDSK/DP, DAB-28.65B, DAB-28.65SS, 
DAB-36.80DB, DAB-36.80DSS, DX-57.146DBK, 
DX-57.146DSK, DAB-89.215DB, DAB-89.215DSS,  
DX-89.215BDBK,DX-89.215BSDSK,  
DX-171.430PK) 

 
 
 
PREVÁDZKA –JEDNOZÓNOVÁ VINOTÉKA 
 
Riadiaci panel 

 
 

POZNÁMKA: 

 V prípade uvedenia prístroja do 
prevádzky alebo v prípade zapnutia 
prístroja po dlhšom čase na displeji 
môžeme vidieť kolísanie teploty. 
Jedná sa úplne normálny jav. Po 
viachodinovej prevádzke prístroja sa 
prístroj vráti do normálneho 
prevádzkového režimu. 

 Keď vytiahnete zástrčku zo zásuvky, 
alebo v prípade výpadku prúdu musíte 
čakať 3-5 minúť pred zapnutím 
prístroja.  V opačnom prípade – v 
záujme ochrany kompresora – prístroj 
nezačne fungovať. 
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POWER  

K zapnutiu a vypnutiu prístroja tlačte tlačidlo  po 
dobu 5 sekúnd, kým sa značenie teploty zapne 
alebo vypne.  

POZNÁMKA: jednorázovým tlačením tlačidla  
môže byť vypnutý zapnutý alarm zvuku. 
 
OSVETLENIE  

Slúži na zapnutie a vypnutie vnútorného osvetlenia. 
 

HORE (UP)    
Slúži na zvýšenie teploty o 1°C/1ºF. 
 
DOLE (DOWN)    

Slúži na zníženie teploty o 1°C/1ºF.   
 
Displej 
Slúži na ukazovanie teploty a ďalších informácií 
ohľadne servisu. 
 
Indikátor osvetlenia 
Indikátor osvetlenia sa nachádza na pravej dolnej 
strane displeja. Je zapnutý, keď je vybratý stav 
multifunkčného režimu. K vybratiu stavu 
multifunkčného režimu tlačte prvé a druhé tlačidlo po 
dobu 5 sekúnd.   
 
Výber ºF/ºC  
Slúži na výber teploty Celsius/Fahrenheit. Pre výber 
tlačte tlačidlo  OSVETLENIE-LIGHT po dobu 5 
sekúnd.      
 
Nastavenie teploty 

 jedná sa o jednozónovú vinotéku. Nastavenie 
teploty je možné medzi 5ºC a 22ºC.  

 

 Pri prvom zapnutí je v prístroji 12°C, ktorá bola 
nastavená vo výrobnom závode. 

 

 Teplotu je možné nastaviť pomocou tlačidiel UP 
a DOWN. Keď sa dotknete jedno z týchto dvoch 
tlačidiel, displej bude najprv ukazovať 
naposledy nastavenú teplotu. Následne 
tlačením tlačidla UP môžete zvýšiť teplotu o 
1°C a tlačením tlačidla DOWN môžete znížiť 
teplotu o 1°C. Pri nastavovaní bude displej 
blikať.   

 

 Po nastavení zvolenej teploty displej bude 
ukazovať vnútornú teplotu prístroja. 

 

 Ak chcete skontrolovať nastavenú teplotu, 
dotknite sa ikony HORE alebo DOLE. Displej 
bude blikať po dobu 5 sekúnd, a bude ukazovať 
nastavenú teplotu.  

 
PREVÁDZKA – DVOJZÓNOVÁ VINOTÉKA 

 
Riadiaci panel  

 
 

 
 

POWER  

Pre zapnutie a vypnutie prístroja sa dotknete ikony 

 po dobu 5 sekúnd, kým sa nevypne alebo 
nezapne hodnota teploty.  
 

POZNÁMKA: jedným tlačením tlačidla  môžete 
vypnúť zvukové znamenie.  
 

Hore (UP)    
Slúži na zvýšenie teploty o 1°C/1ºF. 
 
Dole (DOWN)    

Slúži na zníženie teploty o 1°C/1ºF. 
 
OSVETLENIE  
Slúži na zapnutie a vypnutie vnútorného osvetlenia.  
 
Displej 
Slúži na ukazovanie teploty a ďalších informácií 
ohľadne servisu. 

 značenie hornej zóny   značenie dolnej zóny  
 
Indikátor osvetlenia 
Indikátor osvetlenia sa nachádza na pravej dolnej 
strane displeja. Je zapnutý, keď je vybratý stav 
multifunkčného režimu. K vybratiu stavu 
multifunkčného režimu tlačte prvé a druhé tlačidlo po 
dobu 5 sekúnd. 
 
Výber ºF/ºC  
Slúži na výber teploty Celsius/Fahrenheit. Pre výber 
tlačte tlačidlo  OSVETLENIE-LIGHT po dobu 5 
sekúnd.  
 
Nastavenie teploty 

 Jedná sa o dvojzónovú vinotéku. Teploty 
obidvoch vinoték môžu byť nastavené zvlášť. 
Teplotný rozsah obidvoch zón je 5ºC až 22ºC. 
Odporúčaný teplotný rozsah dolnej zóny je 
13°C až 22°C. Odporúčaný teplotný rozsah 
hornej zóny je 5°C až 13°C. 

 

 Pri prvom zapnutí je v prístroji 10°C v hornej 
zóne, a 16°C v dolnej zóne, ktorá bola 
nastavená vo výrobnom závode. 

 

 Teplotu hornej zóny môžete nastavit pomocou 
tlačidiel HORE a DOLE na ľavej strane, a 
teplotu dolnej zóny môžete nastaviť pomocou 
tlačidiel UP a DOWN na pravej strane. Keď sa 
dotknete jedno z týchto dvoch tlačidiel, displej 
bude najprv ukazovať naposledy nastavenú 
teplotu.  

 

 DÔLEŽITÉ:  V každom prípade teplota dolnej 
zóny musí byť vyššia, alebo totožná s teplotou 
hornej zóny. V prípade optimálneho nastavenia 
bude rozdiel aspoň 4°C. 
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 Tlačením tlačidla HORE môžete zvýšiť teplotu o 
1°C a tlačením tlačidla DOLE môžete znížiť 
teplotu o 1°C. Pri nastavovaní bude displej 
blikať.   
 

 Po nastavení zvolenej teploty displej bude 
ukazovať vnútornú teplotu prístroja. 

 

 Ak chcete skontrolovať nastavenú teplotu, 
dotknite sa ikony HORE alebo DOLE. Displej 
bude blikať po dobu 5 sekúnd, a bude ukazovať 
nastavenú teplotu. 

 

UKAZOVATEĽ TEPLOTY 
V prípade normálneho fungovania budete vidieť na 
displeji riadiaceho panela vnútornú teplotu prístroja. 
Displej bliká, ak 
 
- Nastavíte inú teplotu,  
- Vnútorná teplota sa dlhšiu dobu líši o 5°C od 

nastavenej teploty.  
 
Blikanie displeja poukazuje na fakt, že teplota sa 
zvyšuje alebo znižuje v nevhodnej miere.  
 

PAMÄŤ TEPLOTY 
V prípade výpadku elektrického prúdu prístroj 
zachová hodnoty nastavenej teploty. Ak bude 
dodávka elektrickej energie znovu fungovať, prístroj 
sa nastaví na naposledy nastavenú teplotu.   
 

TEPLOTNÝ ALARM 
Ak sa teplota jednej zo zón dostane mimo hranice 
nastaviteľnej hodnoty, prístroj vydá upozorňujúce 
značenie. Displej teploty danej zóny bude blikať.    
 
Počuť zvukové značenie a bliká displej: 
- Keď sa vnútorná teplota pri zapnutí prístroja 

výrazne líší od nastavenej teploty. 
- V prípade dlhotrvajúceho výpadku elektrickej 

energie. 
- Keď umiestnite príliš veľa fľiaš vína do prístroja. 
- V prípade nedostatočného zatvárania dverí. 
 

ALARM DVERÍ 
V prípade, že dvere sú otvorené dlhšiu dobu ako 60 
sekúnd, spustí sa alarm dverí.  
 
Keď prístroj dosiahne nastavenú teplotu, alarm sa 
vypne, aj zvukové značenie a blikanie displeja. 
Zvukové značenie sa dá vypnúť jednorázovým 
tlačením tlačidla POWER, ale displej  bude blikať, 
kým prístroj nedosiahne nastavenú teplotu.   
 
 

OSVETLENIE 
Prístroj je opatrený 2 typmi osvetlenia: funkcionálny 
(štandardný) a režim vitrína. Pri funkcionálnom type 
je osvetlenie zapnuté len vtedy, keď dvere sú 
otvorené.  V režime vitrína je osvetlenie zapnuté 
stále. 

 
V prístroji je systém osvetlenia LED. Pre výmenu 
zavolajte odborníka! 
 

POZNÁMKA: použiete len originálny systém 
osvetlenia LED. 
 

SKLADOVANIE FĽIAŠ 

 

POZOR: naraz vytiahnite nanajvýš jednu policu. 

Určité police sú vhodné na skladovanie viac ako 
jednej rady fľiaš. Tieto police je možné vytiahnuť len 
vtedy, keď je len jedna rada fľiaš na nich.  
 

POZOR: Police vytiahnite len do pozície zarážky, v 

opačnom prípade môžu fľaše a polica spadnúť. 
 

POZOR: V záujme ochrany tesnenia dvere 

otvárajte vždy do pozície zarážky, pred vytiahnutím 
police.  
 
Nemôžete vytiahnuť najspodnejšiu policu. Police 
prístroja je možné posúvať, a sú opatrené zarážkou, 
aby nespadli.   
 
Nakoľko rozmery fľiaš sa môže líšiť, tak aj počet 
fľiaš, ktoré môžete skladovať, sa mení.   
 
Uvedené údaje, ktoré vidíte pri technických 
parametroch, sa vzťahujú na tradicionálne fľaše 
Bordeaux 750 ml. 
 
V závislosti od rozmerov fľiaš sa rôznia typy 
skladovania. Môžete odstrániť určité police, a 
dostanete väčší priestor, resp. možnosť skladovania 
väčšieho počtu fľiaš. Je treba brať do úvahy: 

- Kým viac fľiaš skladujete v prístroji, tým dlhší 
je chladiaci cyklus. 

- Musíte nechať medzeru medzi bočnými 
stenami prístroja a fľašami, aby vzduch mohol 
voľne prúdiť. 

- Prúdenie vzduchu je zabezpečené 
ventilátormi, a ich neporušenosť musíte 
chrániť. 

- Prístroj bol vyrobený na skladovanie vína, a 
neskladujte v nej ďalšiu tekutinu alebo 
potraviny. 

- Neskladujte otvorenú fľašu v prístroji, pretože 
môže dojsť k presakovaniu vína, čo môže 
spôsobiť poruchu elektroniky prístroja. 

 

DYNAMICKÉ CHLADENIE/TICHÝ REŽIM 
Režim dynamického chladenia zabezpečí výborné 
podmienky skladovania vína. V prípade dlhodobého 
skladovania sa to veľmi odporúča.  
 
V prípade dynamického chladenia ide vnútorný 
ventilátor aj po dosiahnutí nastavenej teploty. Režim 
dynamického chladenia nie je pôvodné továrenské 
nastavenie, nakoľko generuje určitý zvuk a 
spôsobuje väčšiu spotrebu energie. Pre zapnutie 
režimu dynamického chladenia stlačte ikonu DOLE 
po dobu 5 sekúnd. Prístroj bude vydávať 5 
pískajúcich zvukov, a režim dynamického chladenia 
sa zapne. Pre vypnutie stlačte ikonu HORE po dobu 
5 sekúnd. Vypnutie budú značiť 3 pískajúce zvuky. 
 

REŽIM SABBATH  
V prípade režimu Sabbath prístroj funguje bez 
displeja, osvetlenia a zvukového znamenia.   
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Pre zapnutie režimu Sabbath stlačte ikony a 
POWER a OSVETLENIE po dobu 5 sekúnd. 
Indikátor osvetlenia bude blikať 4-krát, a režim je 
aktívny. 

 
Režim Sabbath môžete vypnúť tým istým spôsobom. 
Tento režim sa automaticky vypne po 96 hodín.  
 

REŽIM ECO DEMO  
Použitie režimu Eco Demo odporúčame na 
výstavách alebo vo výstavných sieňach. V tomto 
režime sú vypnuté ventilátory a kompresor.   
 
Stlačte ikony  “HORE” a “DOLE” a “OSVETLENIE” 
po dobu 5 sekúnd, a indikátor osvetlenia bude blikať 
5-krát, a režim Eco Demo je zapnutý. Vypnutie tohto 
režimu tým istým spôsobom.  
 
 

PREVÁDZKA 
(DX-7.22BK, DX-7.22SSK, DX-17,58DBK/DP,DX-
17.58SDSK/DP,DX-19.58BK/DP, DX-19.58SSK/DP,DX-
94.270DBK, DX-94.270SDSK,DX-166.428DBK, DX-
166.428SDSK,DX-170.490TBK, 
DX-170.490STSK DX-181.490DBK, DX-181.490SDSK, 

DX-194.490BK, DX-194.490SSK) 
 

RIADIACA JEDNOTKA 
 
Jednozónová vinotéka 

 
DVOJZÓNOVÁ VINOTÉKA 

 
TROJZÓNOVÁ VINOTÉKA 
Riadiaca jednotka hornej zóny je totožná s 
jednozónovou vinotékou; 
Riadiaca jednotka strednej a dolnej zóny je totožná s 
dvojzónovou vinotékou.  
 

POWER  
Prístroj sa automaticky zapne po zapojení do 
elektrickej siete. 

Pre vypnutie stlačte ikou  po dobu 10 sekúnd. 
Táto možnosť funguje aj pri aktívnom detskom 
zámku. 
 
 

VYPNUTIE DETSKÉHO ZÁMKU 

Pre vypnutie detského zámku slačte ikony  a  
po dobu 3 sekúnd. Pípajúci zvuk znamená vypnutie 
detského zámku. Keď sa nedotknete riadiacu 
jednotku po dobu 10 sekúnd, detský zámok sa 
znovu zapne, a počujete pípajúci zvuk. Keď je 
detský zámok zapnutý, tlačidla osvetlenia a 
nastavenia teploty nefungujú.   
 

OSVETLENIE 

Po vypnutí detského zámku sa dotknite ikony  
pre zapnutie a vypnutie vnútorného osvetlenia. 
Zapnuté osvetlenie môže byť vypnuté len manuálne.   
 

UKAZOVATEĽ TEPLOTY 
Po nastavení teploty displej ukazuje nastavenú 
teplotu, a po 10 sekúnd ukazuje vnútornú teplotu 
prístroja.    
 

NASTAVENIE TEPLOTNÉHO ROZSAHU 
 
Jednozónová vinotéka 
Továrenské nastavenie teplotného rozsahu: +5 ºC- 
až +22ºC-ig. 
Zmena teplotného rozsahu je možné pri zapnutom 
detskom zámku.  

Stlačte tlačidlo  po dobu 3 sekúnd,  na displeji 

vidieť blikajúce značenie. Dotknite sa ikony  ešte 
raz, a môžete si vybrať preferovanú hodnotu z 
nastavení "E"--"F"--"H"--"L". Pri tomto úkone počuť 
zvukové značenie. Po zvolení vhodnej hodnoty 
displej bude blikať ešte 3 sekundy. 

Displej Teplotný rozsah 

E (továrenské nasta.) +   5°C - +22°C 

F +   2°C - +20°C 

H + 10°C - +19°C 

L +   0°C - +20°C 

 
Dvojzónová vinotéka 
Továrenské nastavenie teplotného rozsahu: + 5°C - 
+12°C v hornej zóne, a + 12°C - +22°C v dolnej 
zóne.  
Zmena teplotného rozsahu je možné pri zapnutom 
detskom zámku.  

Stlačte tlačidlo  po dobu 3 sekúnd,  na displeji 

vidieť blikajúce značenie. Dotknite sa ikony  ešte 
raz, a môžete si vybrať preferovanú hodnotu z 
nastavení "E"--"F"--"H"--"L". Pri tomto úkone počuť 
zvukové značenie. Po zvolení vhodnej hodnoty 
displej bude blikať ešte 3 sekundy. 
 

Displej 

Teplotný rozsah (dvojzónová 
vinotéka) 

Horná zóna Dolná zóna 

E (továrenské 
nastavenie) 

+5°C - +12°C +12°C - +22°C 

F +2°C - +12°C +12°C - +20°C 

H +5°C - +12°C   +8°C - +19°C 

L +2°C - +10°C +12°C - +22°C 

 

Trojzónová vinotéka 
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Nastavenie hornej zóny je totožné s jednozónovou 
vinotékou. 
Nastavenie strednej a dolnej zóny je totožné s 
dvojzónovou vinotékou.    

 

NASTAVENIE TEPLOTY 
 
Jednozónová vinotéka 
Vypnite detský zámok stlačením ikon POWER a 
OSVETLENIE. Pre nastavenie teploty sa dotknite 

ikony  alebo .    
Pri prvom kroku uvidíte naposledy nastavenú teplotu.  

Pri každom stlačení tlačidla  sa teplota zvýši o 1ºC, 

a pri každom stlačení tlačidla  sa teplota zníži o 
1ºC. 

Dvojzónová vinotéka 
Vypnite detský zámok stlačením ikon POWER a 
OSVETLENIE. Výber jednolivých zón je možný 

pomocou tlačenia ikony . 
 
Pri prvom kroku uvidíte naposledy nastavenú teplotu.  

Pri každom stlačení tlačidla  sa teplota zvýši o 1ºC, 

a pri každom stlačení tlačidla  sa teplota zníži o 
1ºC. 

 
POZOR! 
Teplota hornej zóny musí byť nižššia ako teplota 
dolnej zóny aspoň o 3ºC. 

 
Trojzónová vinotéka 
Nastavenie hornej zóny je totožné s jednozónovou 
vinotékou. 
Nastavenie strednej a dolnej zóny je totožné s 
dvojzónovou vinotékou. 
 

POZOR: 
Teplota strednej zóny musí byť nižšia ako teplota 
hornej zóny aspoň o 5°C. Teplota dolnej zóny 
musí byť vyššia ako teplota hornej zóny aspoň o 
3°C. 
 

POZNÁMKA: 
 V prípade uvedenia prístroja do prevádzky 

alebo v prípade zapnutia prístroja po dlhšom 
čase na displeji môžeme vidieť kolísanie 
teploty. Jedná sa úplne normálny jav. Po 
viachodinovej prevádzke prístroja sa prístroj 
vráti do normálneho prevádzkového režimu. 

 

 Keď vytiahnete zástrčku zo zásuvky, alebo v 
prípade výpadku prúdu musíte čakať 3-5 
minúť pred zapnutím prístroja.  V opačnom 
prípade – v záujme ochrany kompresora – 
prístroj nezačne fungovať. 

 

VÝBER FAHRENHEIT(ºF) a CELZIUS (ºC)  
 
Jednozónová vinotéka 

Dotknite sa naraz ikon  po dobu 5 sekúnd pre 
výber hodnoty Fahrenheit a Celsius. 

 

Dvojzónová vinotéka  

Stlačením tlačidla  je možné vybrať stupnicu 
Fahrenheit alebo Celsius pre obidve zóny. 
 

Trojzónová vinotéka      
Nastavenie ºC/ºF hornej zóny je totožné s 
jednozónovou vinotékou. 
Nastavenie strednej a dolnej zóny ºC/ºF je totožné s 
dvojzónovou vinotékou.    
 

TICHÝ REŽIM 
V tichom režime sa po dosiahnutí nastavenej teploty 
zníži rýchlosť ventilátorov.   
 
Továrenské nastavenie prístroja je tichý režim. 
Vypnutie tohto režimu je možné pri zapnutom 

detskom zámku.  Dotknite sa ikony  po dobu 3 
sekúnd, a ikona ºC alebo ºF bude svietiť, čo 
znamená, že prístroj nepracuje v tichom režime.  
 
Zapnutie tichého režimu je totožné s vypnutím tohto 
režimu. Stále blikanie ikony ºC alebo ºF znamená 
zapnutý tichý režim.   
 

INDIKÁTOR FUNKČNOSTI 
 

Jednozónová vinotéka 

 
keď svieti tento znak, tak kompresor pracuje. 

 
Dvojzónová vinotéka 
 

 
Keď bliká 1. svetlo každé 2 sekundy, prístroj je 
zapnutý.  
Keď svieto 1. svetlo stále, kompresor pracuje. 
Keď bliká 2. svetlo každé 3 sekundy, vykurovací 
panel dolnej zóny pracuje. 
Keď svieti 2. svetlo stále, dolná zóna je v režime 
chladenia. 

 
PREVÁDZKA (DAB-42.117DB, 
DAB42.117DSS, DAB-48.125B, DAB-
48.125SS, DAU-46.146DB, DAU-46.146DSS, 
DAU-52.146B, DAU-52.146SS) 
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Jednozónová vinotéka 

 
 

OSVETLENIE 
Zapnutie a vypnutie osvetlenia. 
 

RUN  
Keď to svieti, kompresor pracuje.  
  

POWER  
Pre zapnutie a vypnutie prístroja stlačte tlačidlo po 
dobu 3 sekúnd.    
  

“UP” HORE 
Stlačením tlačidla môžete zvýšiť nastavenú teplotu o 
1ºC.  
 

“DOWN” DOLE 
Stlačením tlačidla môžete znížiť nastavenú teplotu o 
1ºC.  

 
 
 
“DISPLEJ”  
Ukazuje vnútornú teplotu prístroja. . 
  

NASTAVENIE TEPLOTY 
 
Nastavenie pomocou tlačidiel UP alebo DOWN. 
Prvým tlačením jedného z týchto tlačidiel na displeji 
uvidíte naposledy nastavenú hodnotu.  

Pri každom stlačení tlačidla UP sa teplota zvýši o 
1ºC, a pri každom stlačení tlačidla DOWN sa teplota 
zníži o 1ºC.  

 
Nastaviteľný teplotný rozsah medzi +5ºC a +18ºC.  
Továrenské nastavenie +12 ºC.  
  

Dvojzónová vinotéka 

 
 
LIGHT  
Zapnutie a vypnutie osvetlenia. 
 

RUN  
Keď to svieti, kompresor pracuje. 
 

POWER  
Pre zapnutie a vypnutie prístroja stlačte tlačidlo po 
dobu 3 sekúnd. 
 

“Set Upper”  
Nastavenie teploty hornej zóny. 
 

“Set Lower”  
Nastavenie teploty dolnej zóny. 
 

“Upper Chamber” horná zóna 
Ukazovateľ teploty hornej zóny. 
 

“Lower Chamber” dolná zóna 
Ukazovateľ teploty dolnej zóny. 
 

NASTAVENIE TEPLOTY 
Stlačením tlačidla “Set Upper” alebo “Set Lower” sa 
prístroj automaticky zapne do režimu nastavenia 
teploty. Na blikajúcom displeji vidieť nastavenú 
teplotu.    

Pri každom tlačení tlačidiel sa teplota zvýši alebo 
zníži o 1ºC.  

Keď displej dosiahne minimálnu teplotu, pri ďalšom 
tlačení tlačidla uvidíte najvyššiu teplotu, ktorú je 
možné nastaviť. Po 5 sekundách po poslednom 
tlačení tlačidla sa ukončí blikanie displeja a budete 
vidieť aktuálnu vnútornú teplotu.  

Po výpadku elektrického prúdu po znovuzapnutí  sa 
prístroj nastaví na továrenské hodnoty: 

Horná zóna: +6ºC 

Dolná zóna: +12ºC 

Jednorázovým tlačením tlačidiel "Set Upper" alebo 
"Set Lower" môžete kontrolovať nastavenú teplotu. 
Nastavená teplota bude blikať po dobu  sekúnd.  

Teplotný rozsah hornej zóny: +5ºC až +10ºC. 

Teplotný rozsah dolnej zóny: +10ºC až +18ºC. 

 

POZOR 
 V prípade uvedenia prístroja do prevádzky 

alebo v prípade zapnutia prístroja po dlhšom 
čase na displeji môžeme vidieť kolísanie 
teploty. Jedná sa úplne normálny jav. Po 
viachodinovej prevádzke prístroja sa prístroj 
vráti do normálneho prevádzkového režimu. 

 

 Keď vytiahnete zástrčku zo zásuvky, alebo v 
prípade výpadku prúdu musíte čakať 3-5 
minúť pred zapnutím prístroja.  V opačnom 
prípade – v záujme ochrany kompresora – 
prístroj nezačne fungovať. 

 
POZNÁMKA 

Osvetlenie prístroja sa automaticky vypne po 10 
minút. Keď chcete, aby osvetlenie fungovalo 
nepretržite, stlačte tlačidlo "LIGHT" po dobu 5 
sekúnd, a na displeji budete vidieť "LP". Po 4 
sekúndach sa displej vráti do normálneho stavu a 
osvetlenie bude zapnuté, kým to nevypnete. Ak sa 
chcete vrátiť do režimu automatického vypnutia, 
stlačte tlačidlo "LIGHT" po dobu 5 sekúnd, a na 
displeji budete vidieť "LF". Po 4 sekúndach sa 
displej vráti do normálneho stavu a osvetlenie sa 
automaticky vypne po 10 minút.   
 

PREVÁDZKA  
(DAU-32.81B, DAU-32.81SS, DAU-32.81DB, 
DAU-32.81DSS, DX-51.15DBK/DP, DX-
51.150DSK/DP) 
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Jednozónová vinotéka 

 
 
Dvojzónová vinotéka 

 
 
POWER 

Pre vypnutie prístroja sa dotknite ikony  po dobu 
2 sekúnd.   
 

NASTAVENIE TEPLOTY 
Modely:  DAU-32.81B, DAU-32.81SS  – 
jednozónová vinotéka   
 

Teplotu je možné nastaviť pomocou ikon  alebo 

. Tlačením ikony  sa teplota zvýši o 1ºC, a 

tlačením ikony  sa teplota zníži o 1ºC. 
 
Model: DAU-32.81DB, DAU-32.81DSS, DX-
51.150DSK/DP, DX-51.150DSK/DP – Dvojzónová 
vinotéka  
Teplotný rozsah dolnej zóny je +12º až +22ºC, čo je 
vyhovujúce na skladovanie červeného a bieleho 
vína. Teplotný rozsah hornej zóny je +5º až +12ºC, 
čo je vhodné na skladovanie bieleho vína a 
šumivého vína. 
 
Teplotu hornej zóny môžete nastaviť ľavou ikonou 

 , a teplotu dolnej zóny pravou ikonou . 
 

LOCK zámok 
3 minuty po zapnutí prístroja sa detský zámok zapne. 
Pre vypnutie a zapnutie detského zámku sa dotknite 

ikony  po dobu 2 sekúnd. 
 

LIGHT osvetlenie 
Pre zapnutie a vypnutie osvetlenia sa dotknite ikony 

. 
Osvetlenie sa môže vypnúť tak automaticky, ako aj 
manuálne. 

a) Dotknite sa ikony  dovtedy, kým prístroj 
nepípne 2krát. Po pípnutí sa osvetlenie prístroja po 
10 minútach automaticky vypne.   

b) Dotknite sa ikony  dovtedy, kým nepočujete 3 
pípanie. Po zvukovom značení môžete nastaviť 
osvetlenie prístroja manuálne.   

 
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 
Prevádzkové zvuky 
V tomto prístroji je kompresor, ktorý pumpuje cez 

chladiaci systém plyn, čo vyvoláva prevádzkové 
zvuky. Ak kompresor nepracuje, je počuť určité 
zvuky spôsobené zmenou teploty alebo tlaku, ktoré 
nie sú odstrániteľné. Prevádzkové zvuky je možné 

počuť väčšinou po tom, keď kompresor nepracuje, 
ale ich intenzita sa neustále znižuje.        
 
Nasledujúce zvuky sú normálne, ktoré sa prejavujú z 
času na čas: 
- Bublajúci zvuk: zvuk chladiaceho media prúdiaci 

v prístroji. 
- Hučiaci zvuk: zvuk kompresora. Jeho intenzita je 

väčšia, keď do vinotéky umiestnime nové fľaše a 
vinotéka musí chladiť a dosiahnuť nastavenú 
hodnotu, alebo niekoľko sekúnd po spustení 
kompresora.   

- Praskajúci zvuk: zvuk tepelnej rozťažnosti 
spôsobený zmenou teploty 

- Zvuk ventilátora: zvuk ventilátora alebo zvuk 
prúdiaceho vzduchu 

 
 
 
Neobvyklé zvuky sú obvyle spôsobené nevhodnou 
prevádzkou prístroja. Rúrky na zadnej strane 
prístroja nesmú príst do kontaktu so žiadnou 
vonkajšou vecou. 
 
V prípade zabudovania prístroja pod kuchynskú 
dosku alebo do skrine nábytok môže rezonovať. 
Umiestnením izolačných materiálov môžete 
odstrániť túto chybu. Údaj o hladine hluku uvedený 
na technickom liste na základe príslušných zákonov 
bol meraný v bezdozvukovej komore, a toto meranie 
nie je možné pri normálnych podmienkach 
reprodukovať/opakovať. 
 
Vznímanie hlučnosti spotrebiteľmi/zákazníkmi sa 
vzťahuje na to prostredie, v ktorom prístroj pracuje. 
Technické parametre našich produktov odpovedajú 
medzinárodným predpisom. Nezabudnite na fakt, že 
sa vedľajším zvukom spôsobeným kompresorom a 

chladiacim cyklom nevyhneme. 

 
ODMRAZOVANIE/VETRANIE 
 
Prístroj je opatrený funkciou automatického 
odmrazovania. V prípade určitých modelov počas 
odmrazovania na displeji vidieť oveľa vyššiu teplotu 
v porovnaní s nastavenou teplotou. Toto je súčasťou 
procesu odmrazovania. Kondenzát, ktorý vznikne 
počas odmrazovania tečie von cez rúrku z prístroja, 
a dostane sa do plastovej nádobky nachádzajúcej 
sa vedľa kompresora, alebo nad ním. Odparovenie 
nahromadenej vody je zabezpečené 
prostredníctvom systému rúrok, ktoré sa rozvetvujú 
z kompresora.   
 
Ventilátor vo vnútri prístroja prispieva k udržaniu 
nutnej vlhkosti vo vnútri prístroja.  
 
Vinotéka nikdy nie je celkom uzavretá. Čerstvý 
vzduch prúdi do jej vnútra cez odvádzač kondenzátu 
a uhlíkový filter (opcia). O cirkulácii vzduchu sa 
postarajú ventilátory nachádzajúce sa vo vnútri 
prístroja. 
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POZNÁMKA: V prípade častého otvárania dverí 
alebo vysokej vlhkosti a teploty sa na výparníku 
môže vytvoriť ľad. Keď sa to neodstráni počas 24 
hodín, prístroj sa musí odmraziť (musíte ho vypnúť). 
 

ÚDRŽBA 
 
POZOR: V prípade opravy alebo čistenia prístroj 
musíte vypnúť prúd.  

 
ODSTRÁNENIE POLÍC  
(všetky modely, okrem DAU-46.146,DAU-

52.146,DAB-42.117, DAB-48.125, DX-
94.270DBK,DX-94.270SDSK, DX-166.428DBK,DX-
166.428SDSK, DX-170.490TBK,DX-170.490STSK 
DX-181.490DBK, DX-181.490SDSK, DX-

194.490BK, DX-194.490SSK) 
 
Prístroj vytiahnite len do tej miery, aby boli dva 
bočné zárezy v jednej rovine s plastovým kolíkom 
nachádzajúcim sa na bočnej strane prístroja. Policu 
nadvihnite a vytiahnite ju.  
Vrátenie políc funguje podľa hore uvedených vecí, 
ale v opačnom poradí. 
 

 
  

 

ODSTRÁNENIE POLÍC 
(DAB-42.117DB, DAB-42.117DSS, DAB-48.125B, 
DAB-48.125SS,DX-94.270DBK,  
DX-94.270SDSK,DX-166.428DBK, DX-
166.428SDSK,DX-170.490TBK, 
DX-170.490STSK, DX-181.490DBK, DX-
181.490SDSK, DX-194.490BK, DX-194.490SSK) 

 
Vytiahnite policu. Nadvihnite drevenú časť police a 
odstráňte ju z lišty. 
 

ODSTRÁNENIE POLÍC  
(DAU-46.146DB, DAU-46.146DSS, DAU-52.146B, 
DAU-52.146SS) 
K vytiahnutiu políc otvorte dvere v maximálnej miere.  

Vytiahnite ju do 1/3 dĺžky, potom ju otočte na 
základe obrázku. Potom môžete policu vytiahnuť z 
prístroja.  
 

 

REGULÁCIA VLHKOSTI  
 
Vnútorná vlhkosť prístrojov, pri ktorých je systém 
chladenia zabezpečený ventilátorom, je vyhovujúca. 
V prípade príliš suchého počasia prosím naplniť 
plastovú nádobku vodou, ktorá sa nachádza v 
prístroji, a doplňte ju v prípade potreby každý týždeň.     
 
V prípade umiestnenia nádobky na polici, pri 
manipulácii s policou si dajte pozor, aby sav oda 
nevyliala. 

 
AKTÍVNY UHLÍKOVÝ FILTER 
 
V prípade, že Váš prístroj disponuje takou vecou, 
tak tá sa nachádza na zadnej vnútornej strane 
prístroja. Odporúča sa jej výmena raz za rok.       
 
V prípade typu filtra, ktorý vidíte na obrázku, filter 
môže byť vymenený otočením krytu o 90°.  
U niektorých modelov skrutky držia filtre.  
 

 
 

ZÁMOK NA DVERE   
 

V prípade, že Váš prístroj disponuje zámkom na 

dvere, tak klúč sa nachádza pri návode na použití. 

Používanie zámku vsunutím kľúča a jeho otočením. 
 

ČISTENIE 
 
Vypnite prístroj a vypnite prúd. Potom odstráňte 
police. 
 
Dajte do teplej vody 2 lyžice kypriaceho prášku a s 
tým čistite vnútornú časť prístroja.     
 
Umyte police vodou, ktorá obsahuje čistiaci 
prostriedok.  
V obzvlášť vlhkom prostredí polica môže plesnivieť, 
preto police je treba chrániť prostriedkom na 
odstránenie plesní.   
 
Nečistite povrch inox oceľovou vlnou. Namiesto 
toho sa odporúča použitie čistiaceho prostriedku na 
čistenie povrchov inox. Povrchy inox čistite výhradne 
v smere vlákien.  
 

VÝPADOK PRÚDU 
 
V prípade výpadku elektrického prúdu prístroj udrží 
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nastavené hodnoty. Po zapnutí elektrického prúdu 
prístroj funguje v normálnom režime.   
 
Počas niekoľkohodinového výpadku elektrického 

prúdu bude víno trošku teplejšie, ale len minimálne, 
a v prípade dlhšieho výpadku elektrickej energie 
urobte nejaké kroky v záujme ochrany kvality vína.  
 
POZNÁMKA: krátkodobá, abnormálna teplota alebo 
vlhkosť nemá žiadny vplyv na kvalitu skladovaných 
vín, len dlhodobé, opakujúce sa abnormálne 
parametre.   
 

DOVOLENKOVÉ OBDOBIE 
 
Krátke dovolenky: pri krátkej dovolenke (menej ako 
3 týždne) nechajte prístroj zapnutý. 
 
Dlhá dovolenka: V prípade, že prístroj nebol 
použitý po dobu niekoľkých mesiacov, odstráňte 
všetky príslušenstvá a vypnite prúd. Vnútornú časť 
prístroja utrite nasucho. Dvere nechajte trošku 
otvorené.  
 

PREPRAVA TOVARU 

 

Vypnite prístroj, vypnite prúd. 

 

Odstráňte vnútorné časti prístroja.  

 

Zaskrutkujte nožičky v najväčšej možnej miere. 

Zatvorte dvere a zalepte ich. 

 

Preprava tovaru výlučne nastojato. Prístroj 

nepoužívať po dobu 48 hodín, a nezapojte ho do 

elektrickej siete.   

 

RADY SÚVISIACE S ÚSPOROU ENERGIE 
 
V prípade, že prístroj nebol použitý po dobu 
niekoľkých mesiacov, odstráňte všetky príslušenstvá 
a vypnite prúd. Vnútornú časť prístroja utrite 
nasucho. Dvere nechajte trošku otvorené.  
 
Prístroj umiestnite na najchladnejšom mieste bytu, a 
chráňte ho pred slnečným žiarením a tepelných 
zdrojov (rúra, umývačka riadku, radiátor, podlahové 
kúrenie). 

 

Dbajte na dobré odvetrávanie prístroja. Je zakázané 

zakrytie vetracích otvorov. 

 

Nenechajte dvere príliš dlho otvorené.   

 

Neumiestnite príliš veľa fľiaš do vinotéky, pretože to 

bráni vnútornej cirkulácii.  
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PROBLÉMY S PRÍSTROJOM 
 
Väčšina problémov môžete ľahko vyriešiť, bez servisného strediska.   
Prosím pozrite si túto tabuľku, pretože si možno nájdete riešenie na určitý problém. 

 

ODSTRÁNENIE PORÚCH (VŠETKY MODELY) 
 

PROBLÉM MOŽNÝ DÔVOD RIEŠENIE 

Nefunguje prístroj. 
 Prístroj nedostáva elektrický prúd. 

 Prístroj je vypnutý. 

 Zapojte prístroj do elektrickej 
siete. 

 Zapnite prístroj. 

Prístroj 
nedostatočne 
chladí. 

 Nastavenie teploty je nepresné. 
 

 Vonkajšia teplota je dôvod na to, aby bola 
nastavená teplota vyššia. 

 Časté otváranie dverí. 

 Nepresné zatváranie dverí. 

 Tesnenie dverí sa krčí alebo je poškodené. 
 

 Kondenzátor je príliš špinavý. 

 Vetrací otvor je blokovaný alebo je špinavý. 

 Skontrolujte nastavenú teplotu. 

 Nastavte vyššiu teplotu. 

 Dvere otvárajte menej často. 

 Zatvorte dvere. 

 Skontrolujte tesnenie dverí, 
upravte to, alebo to vymeňte. 

 Očistite kondenzátor. 

 Vetrací otvor musí byť 
voľný/vyčistite ho.  

Prístroj sa často 
zapne/vypne. 

 Vonkajšia teplota je príliš vysoká. 
 

 Nedávno ste umiestnili príliš vysoký počet 
do prístroja. 

 Časté otváranie dverí. 

 Nedostatočné zatváranie dverí. 

 Tesnenie dverí sa krčí alebo je poškodené. 

 Umiestnite prístroj na chladnejšie 
miesto. 

 Počajte, kým prístroj vychladí 
umiestnené fľaše. 

 Dvere otvárajte menej často. 

 Zatvorte dvere. 

 Skontrolujte tesnenie dverí, 
upravte to, alebo to vymeňte. 

Nefunguje 
osvetlenie. 

 Prístroj nedostáva elektrický prúd. 

 Osvetlenie je vypnuté. 

 Zapojte prístroj do elektrickej 
siete. 

 Zapnite osvetlenie. 

Vibrácia. 
 Prístroj nie je na vodorovnej podlahe alebo 

nie je vo vodorovnej pozícii.  
 Prístroj musí byť vo vodorovnej 

pozícii. Pomôžu nastaviteľné 
nožičky. 

Prístroj je príliš 
hlučný. 

Nasledujúce zvuky sú obvyklé, ktoré sa objavujú za času na čas: 
- Bublajúci zvuk: zvuk chladiaceho media prúdiaci v prístroji. 
- Hučiaci zvuk: zvuk kompresora. Jeho intenzita je väčšia, keď do vinotéky umiestnime 

nové fľaše a vinotéka musí chladiť a dosiahnuť nastavenú hodnotu, alebo niekoľko 
sekúnd po spustení kompresora. 

- Praskajúci zvuk: zvuk tepelnej rozťažnosti spôsobený zmenou teploty. 
- Zvuk ventilátora: zvuk ventilátora alebo zvuk prúdiaceho vzduchu. 

 Prístroj nie je na vodorovnej podlahe alebo 
nie je vo vodorovnej pozícii. 

 Prístroj musí byť vo vodorovnej 
pozícii. Pomôžu nastaviteľné 
nožičky. 

Dvere sa riadne 
nezatvárajú. 

 Prístroj nie je na vodorovnej podlahe alebo 
nie je vo vodorovnej pozícii. 
 

 Dvere neboli riadne otočené. 
 

 Tesnenie dverí je špinavé. 

 Police nie sú na svojich miestach. 

 Prístroj musí byť vo vodorovnej 
pozícii. Pomôžu nastaviteľné 
nožičky. 

 Skontrolujte kľbové závesy a 
upravte dvere. 

 Vyčistite tesnenie dverí. 

 Upravte police. 

Problémy s 
určitými modelmi 

DX-7.20BK/DP, DX-7.20SSK/DP, DAU-17.57DB, DAU-17.57DSS, DAU-20.58B, DAU-
20.58SS, DX-53.130DBK/DP,  DX-53.130SDSK/DP, DAB-28.65B, DAB-28.65SS, DAB-
36.80DB, DAB-36.80DSS, DX-57.146DBK, DX-57.146DSK, DAB-89.215DB, DAB-
89.215DSS, DX-89.215BDBK,DX-89.215BSDSK, DX-171.430PK 

Kód problému  
“E0”, “E1”. “E2”, 
“E3”, “E4”, “E5”, 
“E6” alebo “E7”  

 “E0” v prípade trojzónových vinoték sa jedná 
o chybu pri komunikácii. 

 “E1” alebo “E2”, senzor je poškodený. 

  “E3” alebo “E4”, senzor odmrazovania vo 
výparníku je pokazený. 

 Zavolajte servisného technika. 
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 “E5”, panel PTC je pokazený. 

 “E6”, solenoidný ventil je pokazený. 

 “E7”, senzor otvárania dverí je pokazený. 

Bliká displej a 
vydáva zvukové 
značenie. 

 Dvere boli otvorené dlhšie ako 60 sekúnd? 
Ak nie, tak teplota je vyššia alebo nižšia ako 
nastavená hodnota. To môže byť spôsobené 
týmito vecami: 

 Príliš časté otváranie dverí. 

 Ventilačné otvory sú zakryté alebo sú 
špinavé. 
 

 Bol dlhší výpadok prúdu. 

 Umiestnili ste naraz veľa fľiaš do prístroja. 

 Ak áno, zatvorte dvere. 
 
 
 

 Dvere otvárajte menej často. 

 Vetrací otvor musí byť 
voľný/vyčistite ho. 

 Prístroj potrebuje určitý čas, aby 
vychladila nové fľaše. 

Bliká ikona “--” na 
displeji. 

 Teplota je mimo teplotného rozsahu 
displeja.  

 Displej ukazuje len číselný 
rozsah 0~99°F/-9~37°C. Keď 
teplota nespadá do tohto 
rozpätia, budete vidieť ikonu  “--”. 
Jedná sa o normálny jav. 

Problémy s 
určitými modelmi 

DX-17,58DBK/DP, DX-17.58SDSK/DP, DX-19.58BK/DP, DX-19.58SSK/DP,DX-
94.270DBK, DX-94.270SDSK, DX-166.428DBK, DX-166.428SDSK,DX-170.490TBK,DX-
170.490STSK, DX-181.490DBK, DX-181.490SDSK, DX-194.490BK, DX-194.490SSK 

bliká “HH” alebo 
“LL”, a prístroj 
vydáva neustále 
zvukové značenie. 

 Chybný senzor.  Zavolajte servisného technika. 

 

ZÁRUKA 
 
Záruka sa nevzťahuje na tieto prípady: 
1. Poškodenie prístroja počas prepravy. Záruka bude uznaná, keď poškodenie tovaru bolo 

nahlásené prepravcovi pri prevzatí tovaru, a bol spísaný protokol o tomto poškodení, alebo keď 
prevzatie tovaru bolo odmietnuté.   

2. Porucha spôsobená nedbanlivosťou, nehodou, nesprávnym použitím, nesprávnym zabudovaním 
prístroja, nedodržaním návodu na použitie. 

3. Porucha spôsobená nesprávnou elektrickou sieťou, nesprávnym káblom, nesprávnym zapojením. 
4. Porucha spôsobená nedostatočným zásobovaním elektrinou (prepätie, blýskanie). 
5. Nesprávne uvedenie do prevádzky. 
6. Nedostatočná, nepresná oprava prístroja. 
7. Vis major, požiar, alebo ďalšie prírodné katastrofy. 
8. Modifikácia prístroja. 
9. Porucha spôsobená vecami umiestnenými vo vnútri prístroja (napr. vyliaté víno). 

 

POZNÁMKA: Vyhradzujeme si právo na zmenu bodov záručného listu. 

 

 

 

 


