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Vinotéka je ur čená výlu čne na skladovanie vín. 

 
 
 
 

1. BEZPEČNOSTNÉ ZNAČENIA 
 

 
VŽDY DBAJTE NA VAŠU BEZPE ČNOSŤ A BEZPEČNOSŤ ĽUDÍ! 

 
 

Umiestnili sme do tohto návodu na použitie niekoľko správ vzťahujúcich sa na bezpečnosť. Prosím 
prečítajte si ich a dodržujte bezpečnostné predpisy!  
 
  

Značenie upozorňujúce na bezpečnosť. Toto 
značenie upozorňuje Vás na niečo, čo môže 
spôsobiť Vaše zranenie alebo smrť. Každé 
bezpečnostné upozornenie nasleduje toto 
bezpečnostné značenie a ďalej uvidíte jedno z 
týchto 3 bezpečnostných upozornení: 

 
 

Keď zabudnete dodržať predpis, ktorý 
nasleduje po značení „NEBEZPEČIE”, to môže 
spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. 

 
 

Keď zabudnete dodržať predpis, ktorý 
nasleduje po značení „POZOR””, to môže 
spôsobiť značné poškodenie prístroja, zranenie 
alebo smrť osoby.  

 
 

Keď zabudnete dodržať predpis, ktorý 
nasleduje po značení „OPATRNOSŤ”, to môže 
spôsobiť menšie osobné zranenie alebo  
poškodenie prístroja alebo Vášho majetku.  

 
 
Každá bezpečnostná správa Vás upozorňuje na možné nebezpečia a opíše, ako znížiť riziko zranení 
a oznámi Vám, aké sú dôsledky nedodržania predpisov.        
 

  NEBEZPEČIE   

  POZOR  

 

   OPATRNOSŤ    
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2. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 
 
 

Pred použitím prístroja je nutné ho umiestniť vhodným spôsobom a uviesť 
ho do prevádzky podľa inštrukcií opísaných v návode na použitie. Prosím 
pozorne si prečítajte návod na použitie. V záujme zabránenia požiaru, 
zraneniam a úrazu elektrickým prúdom nasledujte základné bezpečnostné 
opatrenia pri použití vinotéky:  

 
 
 
 
 
 
 

• Zapojenie len do uzemnenej zásuvky, nepoužívajte adaptér, alebo 
predlžovací kábel!  

• Doporučuje sa zapojenie len do takého elektrického okruhu, na ktorom 
sa nepoužíva iný prístroj. Použite takú zásuvku, ktorá sa nedá vypnúť 
tlačidlom alebo ju vytiahnuť zo steny.  

• Nikdy nečistite vinotéku horľavinou, pretože aj ich para môže spôsobiť 
požiar alebo výbuch. Neskladujte pohonú hmotu alebo inú horľavinu 
alebo plyn v chladničke alebo v jej blízkosti, pretože ide o nebezpečie 
požiaru alebo výbuchu!  

• Pred čistením alebo údržbou sa presvedčte, že do prístroja neide žiadny 
elektrický prúd!  

• Nevytiahnite alebo nestrčte zástrčku do zásuvky mokrou rukou!  

• Nepokuste sa o opravu prístroja alebo o výmenu jeho komponentu, len 
keď je to uvedené v návode na použitie! Všetky ďalšie servisné práce 
musia byť vykonané len odborníkom!  

  NEBEZPEČIE   
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DODRŽUJTE TIETO BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA! 
 

• Manipuláciu s vinotékou alebo jej uvedenie do prevádzky majú vykonať 
dvaja alebo viaceré osoby! Zanedbanie tejto inštrukce môže viesť 
k zraneniu chrbta a iným zraneniam!  

• Vinotéka potrebuje vhodnú ventiláciu, preto predná čast prístroja musí 
byť voľná! Pri umiestnení si vyberte miesto s vhodným vetraním, kde je 
16–32 C! Prístroj chráňte pred vetrom, dažďom a podobnými živlami!  

• Prístroj neumiestniť do blízkosti rúry, grilu alebo iného zdroja tepla!  

• Vinotéka musí byť zapojená do elektrickej,- vodnej,- a kanalizačnej siete 
podľa miestnych predpisov! Je nutná štandardná (220-240V AC, 50 Hz), 
vhodne uzemnená elektrická zásuvka podľa miestnych predpisov. 

• Nezamotajte alebo netisnete sieťový kábel!  

• Rozmery poistky 15 ampérov.  

• V záujme dosiahnutia vhodného fungovania je nutné umiestniť prístroj do 
vodorovnej pozície.   

• Uvedenie prevádzky musí byť vykonané podľa predpisov vzťahujúcich 
sa na miestny sieťový systém!  

• Presvedčte sa, či rúry alebo káble nie sú stisnuté alebo zamotané počas 
uvedenia do prevádzky!  

• Po zapojení si skontrolujte únik! 

• Nenechajte, aby dieťa prevádzkovalo, sa hralo alebo vliezlo do 
chladničky na víno!   

• Nepoužívajte čistiaci prostriedok na báze roztoku alebo treciu látku vo 
vnútri chladničky, pretože tie môžu poškodiť alebo spôsobiť vyblednutie 
povrchu!  

• Prístroj použiť len na stanovený účel! 

  POZOR   
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3. ČASTI CHLADNIČKY NA VÍNO 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
1. Kryt 

2. Sklenené dvere 

3. Horný kľbový záves 

4. Policek 

5. Nastaviteľná nožička 
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4. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE 
 
 

����Pozor! ���� 
V záujme zníženia rizika vzniku požiaru, úrazu 
elektrickým prúdom alebo zranenia ľudí 
nasledujte tieto základné bezpečnostné 
opatrenia:  

 

• Prečítajte si všetky inštrukcie pred použitím! 

• NEBEZPEČIE alebo POZOR!:   Prístroj môže byť nebezpečný pre deti!    
Nech je prístroj ďaleko od detí, aj vyhodený nepoužitý prístroj môže byť nebezpečný! 

• Pred odovzdaním starého prístroja:  Odstráňte dvere! Police umiestniť tak, aby sa deti 
nemohli vyšplhať na nich!  

• Nenechajte, aby dieťa prevádzkovalo, sa hralo alebo vliezlo do chladničky na víno! 

• Nikdy nečistite vinotéku horľavinou, pretože aj ich para môže spôsobiť požiar alebo výbuch! 

• Neskladujte pohonú hmotu alebo inú horľavinu alebo plyn v chladničke alebo v jej blízkosti, 
pretože ide o nebezpečie požiaru alebo výbuchu!  

• Nepokuste sa o opravu prístroja alebo o výmenu jeho komponentu, len keď je to uvedené 
v návode na použitie! Na miesto starej poistky použite ten istý typ poistky!  

 

 
 

5. UVEDENIE DO PREVÁDZKY 
 

5.1. Pred použitím 
• Odstráňte vonkajšie a vnútorné balenie! 

• Kontrolujte, či balík obsahuje nasledujúce príslušenstvá: 

o 6 polic  
o 1 návod na použitie 

• Vyčistite vnútornú čast chladničky jemnou handrou namáčanou do 
vlažnej vody!  

 
5.2. Uvedenie do prevádzky 

• Miesto vinotéky si vyberte takým spôsobom, aby podlaha udržala aj plne 
naloženú chladničku! 

• Musí byť voľný priestor 1-5 cm medzi bočnými stranami a nábytkom a 
medzi zadnou stranou a stenou s cieľom zabezpečenia vhodnej 
ventilácie!  
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• Vinotéku umiestniť ďaleko od priameho slnečného žiarenia a ďalších 
tepelných zdrojov (krby, radiátor, atď.)! Priame slnečné žiarenie môže 
poškodiť akrylový povrch a tepelný zdroj môže zvýšiť spotrebu. 
Extrémna zima môže taktiež viesť k nedostatočnému fungovaniu.  

• Vyvarovať sa umiestneniu na suché miesto!  

• Prístroj napojte do samostatnej, vhodne inštalovanej a uzemnenej 
zásuvky. V prípade akýckoľvek otázok, problémov so sieťou alebo 
uzemnením, prosím obrátiť sa na elektrikára alebo poverený servis!  

• Po napojení prístroja do elektrickej siete, nechajte vinotéku fungovať 2-3 
hodiny prázdno pred umiestnením vín do chladničky, aby vinotéka 
dostatočne chladila. 

• Prístroj uveďte do prevádzky 24 hodín po dodaní! 

 
5.3. Elektrické napojenie 
 

����Pozor! ���� 

Nevhodné použitie uzemnenej zásuvky môže 
spôsobiť úraz elektrickým prúdom! V prípade 
poškodeného sieťového kábla nechajte ho 
vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku!  

• Prístroj musí byť v záujme Vášho bezpečnosti vhodne uzemnený. 
Sieťový kábel je opatrený zástrčkou s dvoma vidlicami, ktorá môže byť 
napojená do štandardnej uzemnenej zásuvky s dvoma vidlicami.  

• V záujme Vašej bezpečnosti musí byť prístroj opatrený vhodným 
uzemnením!  

• Prístroj môže byť napojený do štandardnej uzemnenej zásuvky (220-240 
Volt AC/50Hz) s dvoma vidlicami. Nechajte si prekontrolovať zásuvku 
a elektrickú sieť odborníkom, aby ste sa presvedčili o vhodnom 
uzemnení! Ak nemáte k dispozícii uzemnenú zásuvku, je Vašou 
zodpovednosťou a povinnosťou nechať si ju vymeniť na riadne 
uzemnenú zásuvku.   

• Sieťový kábel prosím umiestniť bezpečne za chladničku s cieľom vyhnúť 
sa zraneniam ľudí!  

• Prístroj vždy napojte do samostatnej zásuvky, ktorá zodpovedá 
sieťovému napätiu uvedenému na nálepke prístroja! Takto bude prístroj 
podávať optimálny výkon, a dá sa predísť preťaženiu elektrickej siete, čo 
môže mať za následok vznik požiaru. Zástrčku nikdy nevytiahnite zo 
zásuvky káblom! Držte zástrčku pevne a takto ju priamo vytiahnite zo 
zásuvky! Opotrebovaný alebo poškodený kábel dajte opraviť alebo 
vymeniť! Nepoužívajte prasknutý alebo opotrebovaný kábel! V prípade 
manipulácie s prístrojom dbajte na bezpečnosť kábla!     
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5.4. Predlžovací kábel 
Podľa možnosti nepoužívajte predlžovací kábel na prevádzku prístroja! Ak 
je nevyhnutné použitie predlžovacieho kábla, použite uzemnený typ s 3 
vedeniami, ktorý je opatrený uzemnenou zástrčkou a vývodom, a napätie je  
220-240 V a 10 A.  

 
6. PREVÁDZKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- Thermostat 

2- Light Switch 

3- LED Light 

 
 
6.1 Nastavenie teploty 

• K nastaveniu vnútornej teploty nastavte termostat na požadovaný 
stupeň! 

• Pri prvom zapnutí nastavte riadenie teploty na “7”.  

• Teplotu môžete nastaviť medzi stupňom “0” a “7”. Po 24-48 hodinách 
môžete nastaviť teplotu podľa Vašich požadaviek. Stupeň “4” je 
najideálnejší na použitie v domácnosti alebo v kancelárii.  

 
POZNÁMKA: 

• Keď prístroj vytiahnete zo zásuvky, vypnete, alebo sa vyskytol výpadok 
elektriny, počkajte 3-5 minút pred opätovným zapnutím vinotéky! Ak ho 
zapnete pred týmto časom, vinotéka nezačne fungovať.  

 
6.2 Kapacita skladovania 

Vo vinotéke je možné skladovať maximálne 48 ks fliaš normálných 
rozmerov. Rozmery fliaš sa ale môžu líšiť, a tak sa môže meniť aj 
skladovacie množstvo. Maximálna kapacita bola dimenzovaná na tradičné 
flaše bordeaux 750 ml. 
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Návod na skladovanie fliaš 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ÚDRŽBA 
 

7.1 Odmrazovanie vinotéky 
Ak hrúbka ľadu dosiahne 5 mm na výparníku, vinotéku je treba odmraziť. 
K odmrazovaniu nastavte termostat do pozície “0”. Odmrazenie trvá 
zvyčajne niekoľko hodín. Po odmrazení nastavte termostat do požadovanej 
pozície! V záujme dosiahnutia rýchlejšieho odmrazovania odstráňte flaše 
a nechajte dvere otvorené! Nikdy nepoužívajte nôž alebo kovový nástroj na 
odstránenie ľadu z výparníku!       
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7.2 Čistenie  

• Nastavte termostat do pozície "0", vytiahnite zástrčku zo zásuvky 
a odstráňte flaše a police!  

• Vnútornú časť prístroja vyčistite teplou vodou so sódou bikarbonou! 
Pomer miešania 2 polievkové lyžice so sódou bikarbónou do 1 liter vody.  

• Očistite police vodou s malým množstvom pracieho prášku!  

• Vonkajšiu časť prístroja očistite teplou vodou s malým množstvom 
pracieho prášku!  

• Handru poriadne vyžmýkať pred čistením riadiaceho panelu alebo 
elektrických komponentov!  

• Kryt prístroja vyčistiť zvonka teplou vodou a jemným kvapalným čistiacim 
práškom! Dobre ho opláchnite a utrite ho jemnou suchou handrou!  

 
7.3 Stav dovoleniek 

• Krátka dovolenka:   
v prípade času kratšieho ako 3 týždne, nechajte prístroj v prevádzke!  

•  Dlhá dovolenka:   
Ak prístroj nepoužívate po dobu niekoľkých mesiacov, odstráňte jeho 
obsah   a vytiahnite ho zo zásuvky. Vyčistite a utrite poriadne jeho 
vnútornu časť, aby bola suchá! Kvôli nepríjemným zápachom a plesniam 
nechajte dvere trošku otvorené, v prípade potreby ich podoprite!  

 
7.4 Manipulácia s vinotékou 

• Odstráňte všetky flaše! 

• Lepiacou páskou zalepte pohyblivé súčiastky (police) vo vnútri 
chladničky! 

• Zalepte dvere! 

• Prístroj chráňte dekou alebo iným jemným materiálom pred 
poškodeniam počas prepravy!  

 
7.5 Typy na šetrenie energiou 

• Vinotéku umiestniť na najchladnejšie miesto v miestnosti, ďaleko od 
všetkých tepelných zdrojov a priameho slnečného žiarenia!  

• Ak vinotéku preťažíte, kompresor bude dlhšiu dobu v prevádzke.  
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8. CHYBA V PRÍSTROJI? 
 
Veľa jednoduchých chýb môžete aj Vy vyriešiť a takto môžete ušetriť servisné náklady. Pred 
zavolaním do servisného strediska, prosím vyskúšajte si tieto návrhy na odstránenie chyby!  
 

ODSTRÁNENIE CHÝB 
 

JAV CHYBY MOŽNÝ DÔVOD 

Vinotéka nefunguje. 
Nie je prístroj zapnutý. 
Vyhorená poistka. 

Časté zapnutie a vypnutie. 

Teplota miestnosti je teplejšia ako normálne.  
Dvere sú otvorené často. 
Dvere nie sú dostatočne zatvorené. 
Teplota je nevhodne nastavená. 
Tesnenie dverí je nedostatočné. 
Tesnenie je znečistené, upchaté. 

Chvenie, vibrácia. Skontrolujte, či je prístroj vo vodorovnej pozícii! 

Príliš veľký hluk. 

Tečúci zvuk môže byť spôsobený prúdením 
chladiacej kvapaliny, čo je normálny jav.   
Po skončení procesu chladiaceho procesu sa dá 
počuť zvuk vyvierania, čo je normálny jav.  
Roztiahnutie sa a stiahnutie sa vnútorných stien 
môže spôsobiť zvuk praskajúci zvuk.  
Vinotéka nie je vo vodorovnej pozícii. 

Nedostatočné zatváranie dverí. 

Vinotéka nie je vo vodorovnej pozícii. 
Dvere boli otočené, ale nevrátili ich späť 
dostatočne.  
Tesnenie je znečistené. 
Police nie sú na na svojom mieste. 
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9. SCHÉMA ZAPOJENIA 
 

 

 
 


