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Čeština  
Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. 
Před použitím chladničky si pozorně přečtěte tento návod k použití, abyste mohli maximálně 
využít jejích možností. Uchovejte veškerou dokumentaci pro pozdější použití nebo pro další 
majitele. Tento výrobek je určen výhradně pro použití v domácnosti nebo podobná využití, jako 
jsou: 

- kuchyňské kouty pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a na dalších pracovištích, 
- statky, hotely, motely a další ubytovací zařízení, 
- v ubytovacích zařízeních typu B&B (ubytování se snídaní), 
- pro stravovací služby a podobná využití nikoli pro maloobchodní prodej. 
 

Tento spotřebič se smí používat pouze pro účely skladování potravin, přičemž jakékoli jiné použití 
je považováno za nebezpečné a výrobce nenese odpovědnost za případné nedodržení pokynů. 
Doporučujeme vám také, abyste se seznámili se záručními podmínkami. 
 
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 

Pozorně si přečtěte pokyny pro provoz a instalaci! Obsahují důležité informace o tom, jak instalovat, 
používat a udržovat spotřebič. 
Jestliže nedodržíte pokyny a varování, výrobce neponese odpovědnost. Uschovejte všechny 
dokumenty pro následné použití nebo pro nového vlastníka 
 
• Nepřipojujte spotřebič k elektrickému napájení, dokud nebudou 

odstraněny všechny obaly a chrániče pro přepravu. Uchovávejte 
obalový materiál a jeho součásti mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí 
udušení skládacími krabicemi a plastovou fólií! 

• Před zapnutím nechte stát nejméně 4 hodiny, aby se kompresorový 
olej mohl usadit, pokud byla přeprava prováděna v horizontální 
poloze. 

• Při dodání zkontrolujte, zda produkt není poškozen a že všechny 
součásti a příslušenství jsou v dokonalém stavu. 

• Nesmí dojít k poškození chladicího okruhu. 
• Větrací otvory ve skříni spotřebiče nebo ve vestavné konstrukci 

musí zůstat volné. 
• Nikdy nepoužívejte vodu k mytí polohy kompresoru, po očištění jej 

důkladně otřete suchým hadříkem, abyste zabránili korozi. 
• Se spotřebičem vždy manipulujte alespoň ve dvou osobách, protože 

je těžký 
• Nainstalujte spotřebič na místo odpovídající jeho velikost a 

používání a vyrovnejte ho 
• Ujistěte se, že parametry elektrického napájení se shodují s údaji na 

typovém štítku. V opačném případě kontaktujte elektrikáře 
• Spotřebič pracuje s napájením 220–240 VAC/50 Hz. Nenormální 

kolísání napětí může způsobit, že spotřebič se nespustí, nebo se 
poškodí regulátor teploty či kompresor, případně se může za chodu 
ozývat neobvyklý hluk. V takovém případě by se měl nainstalovat 
automatický regulátor 
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• Pouze pro Spojené království: Napájecí kabel spotřebiče je vybaven 
trojpólovou zástrčkou (s uzemněním), která se zapojuje do 
standardní trojpólové zásuvky (s uzemněním). Nikdy 
neodřezávejte ani nedemontujte třetí kolík (uzemnění). Zástrčka 
by měla být přístupná po instalaci spotřebiče 

• Dbejte na to, aby během přepravy a po přepravě/přemisťování 
spotřebiče nebyl síťový kabel zachycen pod spotřebičem, aby 
nedošlo k přeseknutí nebo poškození síťového kabelu. Pokud je 
napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho 
servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se 
zabránilo nebezpečí. 

• Neumisťujte spotřebič ve vlhkém, mastném nebo prašném 
prostředí, ani jej nevystavujte přímému slunečnímu záření a 
působení vody. 

• Neumisťujte spotřebič do blízkosti topných těles nebo hořlavých 
materiálů. 

• PRO spotřebiče s mrazákem: pokud dojde k výpadku napájení, 
neotevírejte víko. Jestliže trvá výpadek méně hodin, než je uvedeno 
na typovém štítku (Doba vzrůstu teploty), nemělo by to ovlivnit 
zmrazené potraviny. Jestliže trvá výpadek déle, je nutné potraviny 
zkontrolovat a okamžitě zkonzumovat, nebo uvařit a potom opět 
zmrazit 

• Pokud zjistíte, že víko spotřebiče se ihned po zavření obtížně otvírá, 
nemějte obavy. Je to způsobeno rozdílem tlaku, který se vyrovná 
a za několik minut budete moci víko normálně otevřít 

• Ve spotřebiči neskladujte léky, bakterie ani chemické látky. Tento 
spotřebič je určen k použití v domácnosti, nedoporučuje se v něm 
skladovat materiály, které vyžadují přesně stanovené teploty 

• Netahejte silou za přívodní kabel ani jej neskládejte a nedotýkejte se 
zástrčky mokrýma rukama. 

• Ve spotřebiči neskladujte látky obsahující hořlavý hnací plyn (např. 
aerosolové nádoby) nebo výbušné látky. Hrozí nebezpečí výbuchu! 

• Nepokládejte na horní stranu chladničky nestabilní předměty (těžké 
předměty, nádoby naplněné vodou), aby se předešlo zranění 
způsobenému pádem nebo elektrickým proudem v důsledku styku 
s vodou 

• Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř úložných oddílů pro 
potraviny ve spotřebiči, pokud nejsou tyto typy přímo doporučeny 
výrobcem. 

• Nedotýkejte se vnitřních chladicích prvků, zejména mokrýma 
rukama, aby nedošlo k prasknutí nebo zranění. 

• Nebezpečí hrozí dětem, osobám s omezenými fyzickými, smyslovými 
nebo duševními schopnostmi, stejně jako osobám s nedostatečnými 
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znalostmi o bezpečném používání spotřebiče. Zkontrolujte, zda děti 
a ohrožené osoby chápou nebezpečí. Osoba zodpovědná za 
bezpečnost musí dohlížet na děti a ohrožené osoby používající 
spotřebič, nebo je musí poučit. Spotřebič mohou používat pouze 
děti starší osmi let" 

• Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. 
• Děti ve věku od 3 do 8 let mohou do tohoto spotřebiče vkládat a 

vyjímat z něj věci. 
• PRO spotřebiče s mrazákem: neukládejte do mrazáku tekutiny v 

láhvích nebo plechovkách (zejména nápoje sycené oxidem 
uhličitým). Láhve a plechovky mohou prasknout! 

• PRO spotřebiče s mrazákem: nikdy nevkládejte do úst zmrazené 
potraviny přímo z mrazáku. Hrozí nebezpečí vzniku omrzlin! 

• Chraňte plastové součásti a těsnění dveří před olejem a tukem. Jinak 
by se na plastových součástech a těsnění dveří mohly vytvořit póry 

• Před provedením jakéhokoli úkonu odpojte napájecí kabel ze 
zásuvky. 

• Nepoužívejte mechanické nástroje nebo jiné prostředky k urychlení 
procesu odmrazování, pokud nejsou doporučeny výrobcem.  

• K odstranění námrazy nepoužívejte špičaté nebo ostré předměty, 
jako jsou nože nebo vidličky. K odmrazování nikdy nepoužívejte 
vysoušeče vlasů, elektrické ohřívače nebo jiné podobné elektrické 
spotřebiče. 

• Doporučuje se udržovat zástrčku v čistotě, neboť nadměrný nános 
prachu na zástrčce může být příčinou požáru. 

• Nepokoušejte se opravovat, rozebírat nebo upravovat spotřebič 
vlastními silami. Je-li nutná oprava, vždy se obraťte na náš 
zákaznický servis.  

• Během čištění nebo údržby spotřebiče dohlížejte na děti. 
• Nečistěte chladné skleněné police horkou vodou. Náhlá změna 

teploty by mohla způsobit, že sklo praskne.  
• VAROVÁNÍ: V trubicích chladicího okruhu proudí malé množství 

chladiva (R600a) a izolačního plynu (cyklopentanu); tyto látky jsou 
šetrné k životnímu prostředí, ale hořlavé. Nepoškozují ozónovou 
vrstvu a nezvyšují účinky skleníkového efektu. Pokud chladivo 
unikne, mohlo by vám poškodit zrak, nebo by se mohlo vznítit. 

• Pokud dojde k poškození okruhu chladiva: 
- Vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 
- Nepřibližujte se ke spotřebiči s otevřeným plamenem a/nebo 

zdroji vznícení. 
- Důkladně vyvětrejte místnost, větrejte několik minut. 
- Informujte zákaznický servis. 
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• VAROVÁNÍ: Nepoškoďte zástrčku a/nebo napájecí kabel; mohlo by 
to způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. 

• VAROVÁNÍ: Nepoužívejte přenosné rozbočovací zásuvky ani 
přenosné zdroje napájení.  
Nedoporučujeme používat prodlužovací kabely ani rozbočovací 
adaptéry. 

• Nepokoušejte se sedat si nebo stoupat na horní stranu spotřebiče. 
Mohli byste se zranit nebo poškodit spotřebič. Spotřebič není 
konstruován pro umístění na jiné spotřebiče. 

• Produkt je navržen a vyroben pouze pro domácí použití v 
domácnosti. 

• Lze používat pouze originální náhradní díly dodané výrobcem. 
Výrobce zaručuje, že pouze takové díly splňují bezpečnostní 
požadavky. 

• Otevírání dveří na dlouhou dobu může v oddílech spotřebiče 
způsobit výrazné zvýšení teploty 

• Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s 
potravinami, a přístupné odvodňovací systémy 

• Vyčistěte nádržky na vodu, pokud nebyly použity po dobu 48 hodin; 
pokud voda nebyla odebrána po dobu 5 dnů, propláchněte vodní 
systém připojený k přívodu vody 

• Syrové maso a ryby skladujte ve vhodných nádobách v chladničce 
tak, aby nepřicházely do kontaktu s jinými potravinami nebo aby z 
nich nekapalo na jiné potraviny 

• Dvouhvězdičkové oddíly pro zmrazené potraviny (pokud se ve 
spotřebiči nacházejí) jsou vhodné pro skladování předem 
zmrazených potravin, skladování nebo výrobu zmrzliny a výrobu 
kostek ledu 

• Jedno-, dvou- a tříhvězdičkové oddíly (pokud se ve spotřebiči 
nacházejí) nejsou vhodné pro zmrazování čerstvých potravin 

• Pokud necháváte spotřebič dlouhou dobu prázdný, vypněte jej, 
odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte dveře otevřené, aby se 
zabránilo tvorbě plísní uvnitř spotřebiče 

• U spotřebičů pro uchovávání vína: Tento spotřebič je určen 
výhradně k uchovávání vína 

• U volně stojícího spotřebiče: Tento chladicí spotřebič není určen k 
vestavění 

• U spotřebičů bez prostoru označeného čtyřmi hvězdičkami: Tento 
chladicí spotřebič není vhodný pro mražení potravin 
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Likvidace starých spotřebičů 

 
Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a 
elektronických zařízeních (WEEE). 
Spotřebič podléhající WEEE obsahuje znečišťující látky (které mohou mít negativní dopad na životní 
prostředí) a základní součásti (které lze znovu použít). U spotřebiče podléhajícího WEEE je důležité 
nechat provést zvláštní zpracování, aby všechny znečišťující látky byly odstraněny a řádně 
zlikvidovány a aby všechny materiály byly obnoveny a zrecyklovány.  
Jednotlivci mohou hrát důležitou roli při zajišťování toho, aby se spotřebič podléhající WEEE nestal 
zátěží pro životní prostředí. Je nezbytné dodržovat několik základních pravidel: 

- Spotřebič podléhající WEEE se nesmí likvidovat jako domovní odpad; 

- Spotřebič podléhající WEEE se musí předat na příslušné sběrné místo pod správou obce nebo 
autorizovaných společností. V mnoha zemích může být v případě velkých spotřebičů podléhajících 
WEEE k dispozici domovní sběr. 

V mnoha zemích, když si zakoupíte nový spotřebič, můžete starý spotřebič vrátit prodejci, který jej 
musí přijmout zdarma na základě výměny kus za kus, pokud je zařízení stejného typu a má stejné 
funkce jako dodané zařízení.  
 
Shoda 
Umístěním značky  na tento produkt potvrzujeme shodu se všemi příslušnými evropskými 
požadavky na bezpečnost, zdraví a životní prostředí, které se uplatňují dle právních předpisů pro 
tento produkt. 
Záruka  
Minimální záruka je: 2 roky pro země EU, 3 roky pro Turecko, 1 rok pro Spojené království, 1 rok pro 
Rusko, 3 roky pro Švédsko, 2 roky pro Srbsko, 5 let pro Norsko, 1 rok pro Maroko, 6 měsíců pro 
Alžírsko, pro Tunisko není vyžadována žádná právní záruka. 
 
Úspora energie 
Pro lepší úsporu energie doporučujeme: 
• Instalujte spotřebič v dobře větrané místnosti, daleko od zdrojů tepla a nevystavujte jej 

přímému slunečnímu záření. 
• Vyvarujte se vkládání horkých potravin do chladničky, abyste se vyhnuli nárůstu vnitřní teploty a 

s tím spojenému nepřetržitému chodu kompresoru. 
• Neukládejte nadměrné množství potravin, aby bylo zajištěno dostatečné proudění vzduchu. 
• Odmrazujte spotřebič v případě výskytu ledu, abyste usnadnili přenos chladu. 
• V případě výpadku elektrické energie se doporučuje nechat dveře chladničky zavřené. 
• Otevírejte nebo ponechávejte dveře spotřebiče otevřené v co nejmenším možném rozsahu. 
• Vyvarujte se úpravě nastavení na příliš nízké teploty. 
• Odstraňujte prach ze zadní části spotřebiče.  
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POKYNY K INSTALACI 
 

 Před použitím chladničky na víno 
• Odstraňte vnější a vnitřní obal. 
• Před připojením chladničky na víno ke zdroji napájení ji nechte stát přibližně 2 hodiny ve 

vzpřímené poloze. Tím se sníží možnost závady chladicího systému manipulací při přepravě. 
• Očistěte vnitřní plochy měkkou utěrkou namočenou ve vlažné vodě. 
• Spotřebič je určen k použití v domácnosti a v podobných prostředích, například 

– v kuchyňských prostorách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních 
prostředích; 
– v zemědělských domech a místnostech klientů v hotelech, motelech a jiných obytných 
prostředích; 
– v prostředích pro nocleh se snídaní; 
– ve stravovacích a podobných zařízeních mimo maloobchod. 

• Při likvidaci spotřebiče zvolte autorizované místo likvidace. 
 
 Instalace chladničky na víno 

• Tento spotřebič je určen k instalaci ve volném stoje nebo vestavěný (plně zapuštěný) (viz 
umístění nálepky na zadní straně tohoto spotřebiče). 

• Tento spotřebič je určen výhradně pro skladování vína nebo nápojů. 
• Umístěte chladničku na víno na dostatečně pevnou podlahu, aby ji po plném naložení unesla. 

Chcete-li vyrovnat chladničku na víno, nastavte přední vyrovnávací nohu ve spodní části 
chladničky na víno. 

• Tento spotřebič používá hořlavé chladivo, takže během přepravy nikdy nepoškoďte chladicí 
potrubí. Umístěte chladničku na víno mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla (sporák, 
topení, radiátor atd.). Přímým slunečním osvitem by se mohl poškodit akrylový povrch a 
blízké zdroje tepla by mohly zvýšit spotřebu elektrické energie. Extrémně nízká okolní teplota 
může také vést k tomu, že spotřebič nebude fungovat správně. 

• Nedávejte jednotku do vlhkých míst.  
• Připojte chladničku na víno do vyhrazené, řádně uzemněné zásuvky. Za žádných okolností 

neodřezávejte ani jinak neodstraňujte z dodané napájecí šňůry třetí (uzemňovací) kolík. Se 
všemi otázkami ohledně napájení či uzemnění se obraťte přímo na kvalifikovaného 
elektrikáře nebo autorizované servisní středisko výrobce. 

 
 Pozor 

• Skladujte víno v uzavřených lahvích; 
• Skříň nepřeplňujte; 
• Neotvírejte dvířka, pokud to není nutné; 
• Nezakrývejte police hliníkovou fólií nebo jiným materiálem, který by mohl bránit proudění 

vzduchu; 
• Pokud je chladnička na víno skladována bez použití po dlouhou dobu, doporučuje se po 

pečlivém vyčištění nechat dvířka otevřená, aby mohl vzduch cirkulovat uvnitř skříně, aby 
nedocházelo k tvorbě kondenzace, plísní nebo zápachu. 

 
 Mezní hodnoty okolní teploty 
Tento spotřebič je konstruován pro provoz při okolních teplotách stanovených jeho teplotní třídou 
vyznačenou na jmenovitém štítku. 

• Rozšířené mírné pásmo (SN): „Tento chladicí spotřebič je určen k používání při teplotách 
okolí od 10 °C do 32 °C.“ 

• Mírné pásmo (N): „Tento chladicí spotřebič je určen k používání při teplotách okolí od 16 °C 
do 32 °C.“ 

• Subtropické pásmo (ST): „Tento chladicí spotřebič je určen k používání při teplotách okolí od 
16 °C do 38 °C.“ 

• Tropické pásmo(T): „Tento chladicí spotřebič je určen k používání při teplotách okolí od 16 °C 
do 43 °C.“ 
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POUŽÍVÁNÍ CHLADNIČKY NA VÍNO A NASTAVENÍ REGULACE TEPLOTY 
 
 Pokyny pro ovládací systém 

 
 

• Tlačítko „ “ 
Pro zapnutí/vypnutí napájení. (Stiskněte a podržte toto tlačítko přibližně 3 sekundy); 
 

• Tlačítko „ “ 
Pro zvýšení (ohřev) teploty v krocích po 1 °C. 
 

• Tlačítko „ “ 
Pro snížení (ochlazení) teploty v krocích po 1 °C. 

 

• Tlačítko „ “ 
Pro ovládání rozsvícení/vypnutí vnitřního osvětlení. 
 

• Kontrolka 
Kompresor na provozním displeji. 
 

• Okno LED displeje 
Pro zobrazení nastavené teploty. 

 
 Nastavení regulace teploty  
 
• Chcete-li nastavit teplotu, připojte napájecí kabel k řádně uzemněné zásuvce. V případě 

přerušení napájení se předchozí nastavení teploty automaticky vymaže a výchozí nastavení 
teploty je 12 °C.  
 

• Požadovanou teplotu chlazení nastavte stisknutím tlačítek vedle indikátorů „ “ nebo „ “. 
Každým stisknutím tlačítek procházíte dostupnými nastaveními teploty v krocích po 1 °C. 

 
• Teplotu lze nastavit od 5 °C do 18 °C. 

 
• Chcete-li zjistit každou skutečnou vnitřní teplotu, stiskněte a podržte tlačítko „ “ nebo tlačítko 

„ “ po dobu 3 sekund, LED bliká a zobrazuje skutečnou teplotu. Po uvolnění tlačítka na 5 
sekund LED obrázek přestane blikat a poté se vrátí zpět a zobrazí se nastavená teplota. 
Blikající LED = teplota skříně 
Nepřetržitě svítící LED = nastavená teplota 

 
 Vnitřní osvětlení 
Aby se snížila spotřeba energie, v této vinotéce se automaticky vypne LED osvětlení po 10 minutách. 
Pokud chcete, aby LED osvětlení nepřetržitě svítilo, je to možné. Stiskněte a podržte tlačítko „LIGHT“ 
(OSVĚTLENÍ) po dobu 5 sekund, na displeji se zobrazí „LP“. Po 4 sekundách se displej vrátí do 
normálu a osvětlení zůstane rozsvíceno, dokud se ručně nevypne.  
Chcete-li se vrátit k původnímu nastavení a šetřit energii (doporučeno), stiskněte a podržte tlačítko 
„LIGHT“ (OSVĚTLENÍ) po dobu 5 sekund, na displeji se zobrazí „LF“, po 4 sekundách se displej vrátí 
zpět do normálu a osvětlení se automaticky vypne po 10 minutách.   
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 Teplotní alarm 
Pokud je teplota uvnitř vyšší než 23 °C, na displeji se zobrazí „HI“ , a po jedné hodině zazní alarm / 
bzučák. To znamená, že teplota uvnitř je příliš vysoká. Pokud je teplota uvnitř nižší než 0 °C, na 
displeji se zobrazí „LO“ a současně je aktivní indikátor poruchy i alarmu. 
 
 
 Funkce obnovení teploty 
V případě přerušení napájení si chladnička na víno může zapamatovat předchozí nastavení teploty a 
při obnovení napájení se teplota chladničky vrátí na stejnou nastavenou teplotu jako při vypnutí 
napájení. 
 
 POZNÁMKA: 
•  Pokud je jednotka odpojena, dojde ke ztrátě nebo vypnutí napájení, musíte před restartováním 

vyčkat 3 až 5 minut. Pokud se pokusíte restartovat před tímto zpožděním, chladnička na 
víno/chladnička na nápoje se nespustí. 

• Při prvním použití chladničky na víno/chladničky na nápoje nebo restartování chladničky na 
víno/chladničky na nápoje po dlouhém vypnutí může dojít k několika stupňům rozdílu mezi vámi 
zvolenou teplotou a teplotou uvedenou na LED indikátoru.  To je běžné a je to kvůli délce 
aktivační doby. Jakmile bude chladnička na víno/chladnička na nápoje několik hodin v provozu, 
vše se vrátí do normálu. 
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 Jak změnit otevírání dvířek 
 
Tento spotřebič má reverzibilní dvířka, ale dodává se s dvířky zavěšenými vpravo.  Sada levého 
závěsu je dodávána s jednotkou (v krabici), pokud chcete změnit stranu závěsu na jednotce. 
 
Typ A (pro celoskleněné / nerezové dveře) 
 
1. Spodní závěs (pravý) 2. Šrouby 3. Osa dvířek 
4. Dvířka 5. Horní závěs (pravý) 6. Závěsné šrouby 
7. Horní závěs (levý) 8. Kryt otvoru 9. Spodní závěs (levý) 
10. Omezovač dvířek 11. Šroub      
 
1. Otevřete dvířka pod úhlem 90 stupňů, vyjměte 2 šrouby (2) z osy spodních dvířek (3), vyjměte 
dvířka (4), vyjměte osovou destičku (3) ze dvířek, (obr. A). 
2. Odšroubujte šroub (11) umístěný pod rámem dvířek a omezovačem (10) a přemístěte jej na levou 
stranu rámu dvířek. (obr. A/B) 
3. Vyberte 3 šrouby závěsu (6) z horního závěsu (pravý) (5) a vyjměte jej. (obr. C) 
4. Odstraňte ozdobný hřebík (8) z levého hodrního okraje skříně a namontujte náhradní horní závěs 
(levý) (7) v levém horním okraji skříně pomocí 3 šroubů. (obr. D) 
5. Podle výše uvedeného postupu nainstalujte nalevo náhradní spodní závěs (9). (obr. E) 
6. Namontujte a zarovnejte dvířka. 
7. Vložte plastové uzávěry, abyste zakryli otvory (8). 
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Typ B (pro tenké dveře z nerezové oceli) 
 
1. Dolní závěs (vpravo) 2. Šrouby 3. Osa dvířek 
4. Dvířka 5. Horní závěs (pravý) 6. Šrouby 
7. Horní závěs (vlevo) 8. Dolní závěs (vlevo)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Demontujte 2 šrouby (2), poté zatáhněte za dvířka (4) podle směru šipky a dolní závěs (vpravo) 

(1), také pro montáž. (Obr. A a obr. B) 
2. Demontujte 3 šrouby (6) pravého horního závěsu a odstraňte pravý horní (5) a pravý dolní závěs 

(1). (Viz obr. C) 
3. Použijte šrouby, které jste odstranili z pravých bočních závěsů pro upevnění levých horních a 

spodních závěsů (7) (8). (Viz obr. D a obr. E) 
4. Otočte dvířka o 180 stupňů, a poté je namontujte opačným způsobem jako při demontáži. 
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 Schéma uložení  
V závislosti od aktuální konfigurace vašeho produktu zkontrolujte příslušné schéma uložení. 
                               
Pro výšku 865 mm                                                                
 Celkem: 7 lahví (max.)                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Energeticky nejúspornější konfigurace vyžaduje, aby byly ve spotřebiči nainstalovány police, viz 
obrázky výše. 
 
 Specifikace instalace pro zabudování 
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PÉČE A ÚDRŽBA 
 
 
 Čistění chladničky na víno 
 

• Vypněte napájení, odpojte spotřebič a odstraňte všechny položky, včetně polic a stojanu. 
• Vnitřní povrchy umyjte roztokem teplé vody s jedlou sodou. Pro vytvoření roztoku rozpusťte 

2 polévkové lžíce v jednom litru vody. 
• Police umyjte jemným roztokem čisticího prostředku. 
• Při čištění oblasti ovládacích prvků nebo jakýchkoli elektrických částí odstraňte přebytečnou 

vodu z houby nebo hadříku. 
• Vnější povrch umyjte teplou vodou a jemným tekutým čisticím prostředkem.  Dobře 

opláchněte a otřete do sucha čistým měkkým hadříkem. 
 

 Výpadek dodávky elektřiny 
• Většina výpadků napájení je vyřešena během několika hodin a neměla by ovlivnit  

teplotu spotřebiče, pokud minimalizujete počet otevření dvířek. Při dlouhodobějším výpadku 
proudu musíte přijmout opatření na ochranu vín v ní uložených. 

 
 Doba dovolené 
• Krátká dovolená: Během dovolené kratší než tři týdny nechte chladničku na víno v provozu. 
• Dlouhá dovolená: Pokud nebude spotřebič používán několik měsíců, odstraňte všechny položky 

a vypněte jej. Vyčistěte a důkladně vysušte vnitřek spotřebiče.  Abyste zabránili vzniku zápachu a 
plísní, nechte dvířka mírně otevřené: v případě potřeby je zablokujte otevřená. 

 
 Přemístění chladničky na víno 

• Vyberte všechny položky. 
• Upevněte pečlivě všechny volné díly (police) uvnitř spotřebiče. 
• Nastavitelnou nohu otočte nahoru k základně, aby nedošlo k poškození. 
• Zajistěte dvířka páskou. 
• Během přepravy zajistěte, aby spotřebič zůstal ve vzpřímené poloze. Chraňte také vnější 

povrch spotřebiče přikrývkou nebo podobným předmětem. 
 
 Tipy pro úsporu energie 

• Chladnička na víno by měla být umístěna v nejchladnější části místnosti, mimo dosah 
spotřebičů produkujících teplo a mimo přímé sluneční světlo. 
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PROBLÉMY S CHLADNIČKOU NA VÍNO/CHLADNIČKOU NA NÁPOJE? 
 
Mnoho běžných problémů s chladničkou na víno/chladničkou na nápoje můžete snadno vyřešit, čímž 
ušetříte náklady na možný servisní hovor. Než zavoláte na servis, pokuste se problém vyřešit podle 
níže uvedených doporučení. 
 

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ 
 
PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA 
Chladnička na víno/chladnička na nápoje 
nefunguje. 

Není zapojená v zásuvce. 
Spotřebič je vypnutý. 
Vypadlý jistič nebo spálená pojistka. 

V chladničce na víno/chladničce na nápoje není 
dostatečný chlad. 

Zkontrolujte nastavení regulace teploty. 
Je možné, že je v daném prostředí nutno nastavit 
nižší teplotu. 
Dveře jsou otevírané příliš často. 
Dveře nejsou řádně zavřené. 
Dveřní těsnění netěsní. 

Často se zapíná a vypíná. Teplota v místností je vyšší než normálně. 
Do chladničky na víno/chladničky na nápoje bylo 
přidáno velké množství obsahu. 
Dveře jsou otevírané příliš často. 
Dveře nejsou řádně zavřené. 
Ovladač teploty není správně nastavený. 
Dveřní těsnění netěsní. 

Světlo nesvítí. Není zapojená v zásuvce. 
Vypadlý jistič nebo spálená pojistka. 
Žárovka je spálená. 
Tlačítko osvětlení je „VYPNUTO“. 

Vibrace. Zkontrolujte, zda je chladnička na 
víno/chladnička na nápoje vyrovnaná. 

Zdá se, že chladnička na víno/chladnička na 
nápoje vydává příliš velký hluk. 

Hrčení může být způsobeno prouděním chladiva, 
což je normální. 
Jak každý cyklus končí, můžete slyšet bublání 
způsobené průtokem chladiva v chladničce na 
víno/chladničce na nápoje. 
Kontrakce a rozšíření uvnitř stěn může způsobit 
pukání a praskání. 
Chladnička na víno/chladnička na nápoje není 
vyrovnaná. 

Dveře se nedají řádně zavřít. Chladnička na víno/chladnička na nápoje není 
vyrovnaná. 
Dvířka byla obrácena a nebyla správně 
nainstalována. 
Těsnění je znečistěné. 
Police nejsou na svém místě. 

 
Chcete-li kontaktovat technickou pomoc, navštivte naše webové stránky: https://corporate.haier-
europe.com/en/ . V sekci „ websites “ vyberte značku vašeho produktu a vaši zemi. Budete 
přesměrováni na konkrétní webovou stránku, kde najdete telefonní číslo a formulář pro 
kontaktování technické pomoci 
 

 

https://corporate.haier-europe.com/en/
https://corporate.haier-europe.com/en/
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 Dostupnost náhradních dílů  
• Termostaty, teplotní čidla, desky plošných spojů a zdroje světla, po dobu alespoň sedmi let 

poté, co byl na trh uveden poslední kus daného modelu;  
 

• Dveřní kliky, dveřní závěsy, přihrádky a koše po dobu alespoň sedmi let a těsnění dveří po 
dobu alespoň deseti let poté, co byl na trh uveden poslední kus daného model 
 
 

Doporučená NASTAVENÍ teploty  

Pro skladování VŠECH DRUHŮ VÍN 12 °C to 14 °C 

Doporučená PITNÁ teplot  

Šampaňské neročníkové, šumivé 6 °C 

Šampaňské ročníkové 10 °C 

Suchý bílý semilon, Sauvignon Blanc 8 °C 

Suchý bílý Gewürztraminer, Ryzlink 10 °C 

Suché bílé Chardonnay 10 °C 

Ročníkové Chardonnay 14 °C 

Sladké bílé Sauternes Monbazillac, pozdní sklizeň ledového vína 10 °C 

Sladké bílé ročníkové Sauternes 14 °C 

Beaujolais 13 °C 

Rulandské modré 16 °C 

Ročníkové Rulandské modré 18 °C 

Červený Cabernet, Merlot, francouzský, australský, novozélandský, chilský, 
argentinský, italský, španělský, kalifornský 

 
18 °C 

Red Grenache, Syrah 16 °C 

 
 
 
Další informace o produktu naleznete na adrese https://eprel.ec.europa.eu/  nebo naskenujte QR 
na energetickém štítku dodaném se zařízením 
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Slovák   
Ďakujeme vám, že ste si kúpili náš výrobok. 
Pred používaním svojej chladničky si pozorne prečítajte návod na použitie, aby ste maximálne využili všetky jej vlastnosti. Všetky 
dokumenty si odložte pre ďalšie použitie alebo pre ďalších používateľov. Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti alebo na 
podobné využitie, napríklad: 
 

- v kuchynkách pre pracovníkov v obchodoch, v kanceláriách alebo na iných pracoviskách 
- v podnikoch, pre hosťov v hoteloch, moteloch a v iných prostrediach rezidenciálneho typu 
- v ubytovniach a v prenajímaných izbách (B & B) 
- pre kateringové služby a podobné použitie mimo maloobchodného predaja. 

 
Tento spotrebič sa smie používať iba na skladovanie potravín, každé iné použitie sa považuje za nebezpečné a výrobca v prípade porušenia 
pokynov nepreberá žiadnu zodpovednosť. Okrem toho sa odporúča nezabúdať na podmienky záruky. 
 

BEZPEČNOSTÉ PREDPISY 
 
Pozorne si prečítajte návod na obsluhu a inštaláciu! Obsahujú dôležité informácie o tom, ako spotrebič 
inštalovať, používať a ako na ňom vykonávať údržbu. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť v prípade 
nedodržania pokynov a varovaní. Všetku dokumentáciu si odložte, aby ste ju mali k dispozícii na budúce 
použitie alebo pre ďalších vlastníkov. 
 
• Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete odstráň te vš etok 

obalový materiál a prepravné ochranné prvky. Deti udržujte mimo 
obalového materiálu a jeho častí. Nebezpečenstvo udusenia 
skladacími kartónmi a plastovou fóliou! 

• Nechajte ho pred zapnutím postáť aspoň  4 hodiny, aby sa olej 
kompresoru ustálil, ak sa prepravoval v horizontálnej polohe 

• Po dodaní skontrolujte, či výrobok nie je poš kodený a či sú vš
etky časti a prísluš enstvo v dokonalom stave 

• Nepoš kodzujte chladiaci okruh 
• Vetracie otvory na kryte spotrebiča alebo na š truktúre 

zabudovania udržiavajte nezakryté, bez prekážok 
• Miesto kompresora nikdy neumývajte vodou, po vyčistení ho 

dôkladne utrite suchou handričkou, aby sa prediš lo hrdzaveniu 
• Zariadenie musia prenáš ať minimálne dve osoby, pretože je 

ťažké. 
• Zariadenie nainš talujte a vyrovnajte na mieste, ktoré je vhodné 

svojou veľkosťou a využitím.  
• Uistite sa, že elektrické informácie na typovom š títku súhlasia s 

napájaním. Ak to tak nie je, kontaktujte elektrikára.  
• Zariadenie je v prevádzke pri 220 – 240 VAC/50 Hz napájaní. 

Abnormálne kolísanie napätia môže spôsobiť, že sa prístroj 
nespustí, poš kodí sa regulátor teploty alebo kompresor alebo sa 
môže pri prevádzke vyskytnúť neobvyklý hluk. V takom prípade 
musíte namontovať automatický regulátor.  

• Len pre Veľkú Britániu: Napájací kábel zariadenia je vybavený 3-
káblovou (uzemň ovacou) zástrčkou, ktorá sa hodí do š tandardnej 
3-káblovej (uzemnenej) zásuvky. Tretí kolík (uzemnenie) nikdy 
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neodrezávajte ani neodstraň ujte. Po inš talácii spotrebiča musí 
byť zástrčka prístupná.  

• Uistite sa, aby sa kábel napájania nezachytil počas a po 
presúvaní/prená š aní spotrebiča pod spotrebičom, aby sa 
zabránilo prerezaniu alebo poš kodeniu kábla napájania. Ak doš
lo k poš kodeniu napájacieho kábla, musí ho vymeniť výrobca, jeho 
servisný zástupca alebo podobne spôsobilá osoba, aby nedoš lo k 
nebezpečenstvu 

• Spotrebič nein š talujte vo vlhkom, mastnom ani pra š nom 
prostredí a nevystavujte ho priamemu slnečnému svetlu ani vode 

• Spotrebič nein š talujte v blízkosti ohrievačov ani horľavých 
materiálov 

• PRE spotrebiče s mraziacim boxom: v prípade výpadku prúdu 
neotvárajte veko. Ak bude porucha pretrvávať kratš ie, než je 
uvedené na typovom š títku (čas zvyš ovania teploty), nemalo by 
to mať na zmrazené potraviny žiadny vplyv. V prípade dlhš ieho 
výpadku treba potraviny skontrolovať a okamžite skonzumovať, 
prípadne tepelne upraviť a následne znova zmraziť. 

• Ak sa vám zdá, že sa veko spotrebiča bezprostredne po zatvorení 
otvára veľmi sťažka, nie je to dôvod na obavu. Je to spôsobené 
rozdielom tlaku, ktorý sa po niekoľkých minútach vyrovná, takže sa 
veko bude dať znova normálne otvoriť.  

• V zariadení neskladujte lieky, baktérie ani chemické látky. Toto 
zariadenie je domáci spotrebič. Neodporúčame vám, aby ste v ň om 
skladovali materiály, ktoré vyžadujú presné teploty.  

• Elektrický napájací kábel príliš  neťahajte a neohýbajte, ani sa ho 
nedotýkajte mokrými rukami 

• V spotrebiči neskladujte produkty, ktoré obsahujú horľavé hnacie 
plyny (napr. spreje) alebo výbu š né látky. Nebezpečenstvo 
výbuchu! 

• Na chladničku neumiest ň ujte nestabilné predmety (ťažké 
predmety, nádoby naplnené vodou), aby nedoš lo k zraneniu osôb 
následkom pádu alebo úrazu elektrickým prúdom po kontakte s 
vodou.  

• Vnútri oddelenia na skladovanie potravín v spotrebiči nepoužívajte 
elektrické spotrebiče, s výnimkou typov spotrebičov povolených zo 
strany výrobcu 

• Nedotýkajte sa vnútorných prvkov chladenia, najmä mokrými 
rukami, aby sa prediš lo prasknutiu alebo zraneniu 

• Ohrozené sú deti, osoby so zníženými fyzickými, mentálnymi alebo 
duš evnými schopnosťami, ako aj osoby, ktoré nemajú dostatočné 



 120 

znalosti o bezpečnej prevádzke spotrebiča. Uistite sa, že deti a 
zraniteľné osoby chápu nebezpečenstvá. Osoba zodpovedná za 
bezpečnosť musí dohliadať alebo inš truovať deti a zraniteľné 
osoby, ktoré používajú spotrebič. Spotrebič môžu používať iba deti 
starš ie ako 8 rokov. 

• Deti sa nesmú hrať so spotrebičom 
• Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu vkladať a vykladať predmety zo 

spotrebiča 
• PRE spotrebiče s mraziacim boxom: v mraziacom boxe neskladujte 

kvapaliny vo fľaš iach alebo plechovkách (najmä sýtené nápoje). 
Fľaš e a plechovky môže roztrhnúť! 

• PRE spotrebiče s mraziacim boxom: mrazené potraviny vybrané 
priamo z mraziaceho boxu si nikdy nedávajte do úst. 
Nebezpečenstvo omrzlín! 

• Plastové diely a tesnenie dverí udržujte bez oleja a mastnoty. V 
opačnom prípade budú plastové časti a tesnenie dverí priepustné. 

• Pred vykonaním akéhokoľvek úkonu vytiahnite elektrickú 
zástrčku z elektrickej zásuvky 

• Na urýchlenie odmrazovania spotrebiča nepoužívajte mechanické 
nástroje ani iné prostriedky, pokiaľ ich neodporučil výrobca 

• Na odstraň ovanie námrazy nepoužívajte š picaté alebo ostré 
predmety, ako sú nože alebo vidličky. Na odmrazovanie nikdy 
nepoužívajte fény, elektrické ohrievače alebo iné podobné 
elektrické spotrebiče 

• Odporúča sa udržiavať zástrčku kábla čistú. Zvyš ky prachu na 
zástrčke by mohli spôsobiť požiar 

• Zariadenie sa nepokúš ajte sami opravovať, rozoberať alebo 
upravovať. V prípade opravy vždy kontaktujte náš  zákaznícky 
servis.  

• Počas čistenia alebo údržby spotrebiča dohliadajte na deti. 
• Studené sklenené poličky nečistite horúcou vodou. Náhla zmena 

teploty môže spôsobiť rozbitie skla.  
• VAROVANIE: Rúry chladiaceho okruhu prenáš ajú malé množstvo 

ekologicky nezávadného, ale horľavého chladiva (R600a) a 
izolačného plynu (cyklopentán). Nepoš kodzuje ozónovú vrstvu a 
nezvyš uje skleníkový efekt. Ak chladivo unikne, môže vám poraniť 
oči alebo sa vznietiť. 

• V prípade poš kodenia chladiaceho okruhu: 
- Vypnite spotrebič a vytiahnite sieťovú zástrčku, 
- Premiestnite otvorený oheň  a/alebo zdroje vznietenia mimo 

spotrebiča, 
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- Miestnosť niekoľko minút dôkladne vyvetrajte, 
- Kontaktujte zákaznícky servis. 

• VAROVANIE: Nepoš koďte zástrčku ani napájací kábel. Mohlo by 
dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru. 

• VAROVANIE: Nepoužívajte viacnásobné prenosné zásuvky ani 
prenosné napájacie káble. Neodporúčame používanie 
predlžovacích káblov a viaccestných adaptérov. 

• Na vrchnú časť spotrebiča si nesadajte ani nestúpajte. Mohli by ste 
sa zraniť alebo poš kodiť spotrebič. Tento spotrebič nie je určený 
na stohovanie s akýmikoľvek inými spotrebičmi. 

• Výrobok je navrhnutý a skonš truovaný iba na používanie v 
domácnosti 

• Môžu sa používať iba originálne diely dodávané výrobcom. Výrobca 
zaručuje, že iba tieto diely vyhovujú bezpečnostným požiadavkám. 

• Otváranie dverí na dlhš í čas môže spôsobiť značné zvýš enie 
teploty v priehradkách spotrebiča 

• Pravidelne čistite povrchy, ktoré môžu prísť do kontaktu s 
potravinami aj prístupné drenážne systémy 

• Nádrž na čistú vodu vyčistite, ak sa nepoužívala počas 48 hodín; 
prepláchnite systém vody napojený na prívod vody, ak sa voda 
nečerpala v priebehu 5 dní 

• Surové mäso a ryby uchovávajte v chladničke vo vhodných 
nádobách tak, aby neboli v kontakte s inými potravinami alebo aby 
na ne nekvapkali 

• Priehradky na mrazené potraviny s dvomi hviezdičkami (ak sa v 
spotrebiči nachádzajú) sú vhodné na uchovávanie predmrazených 
potravín, uchovávanie alebo tvorbu zmrzliny a tvorbu ľadových 
kociek 

• Jedno-, dvoj- a trojhviezdičkové priehradky (ak sa v spotrebiči 
nachádzajú) nie sú vhodné na mrazenie čerstvých potravín 

• Ak sa spotrebič ponechá dlh š ie obdobie prázdny, vypnite, 
odmrazte, vyčistite, osuš te ho a nechajte otvorené dvierka, aby sa 
prediš lo tvorbe plesne v spotrebiči 

• V prípade spotrebičov na uchovávanie vína: tento spotrebič je 
určený výlučne na uchovávanie vína 

• V prípade voľne stojaceho spotrebiča: tento chladiaci spotrebič nie 
je určený na použitie ako vstavaný spotrebič 

• V prípade spotrebičov bez š tvorhviezdičkového oddelenia: tento 
chladiaci spotrebič nie je vhodný na mrazenie potravín 
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Likvidácia starých spotrebičov 

 
Toto zariadenie je označené podľa európskej smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a 
elektronických zariadení (OEEZ). 
OEEZ obsahuje znečisťujúce látky (ktoré môžu mať negatívny dopad na životné prostredie) a 
základné komponenty (ktoré je možné opätovne použiť). Je dôležité, aby sa s OEEZ manipulovalo ako 
so špeciálny odpadom, aby sa odstránili a správne zlikvidovali všetky znečisťujúce látky a aby sa 
zhodnotili a recyklovali všetky materiály.  
Jednotlivci môžu zohrávať dôležitú rolu pri zabezpečovaní toho, aby sa z OEEZ nestal problém 
životného prostredia; potrebné je dodržiavať niekoľko základných pravidiel: 

- S OEEZ sa nesmie manipulovať ako s domovým odpadom; 
- OEEZ je potrebné odovzdať v príslušných zberných strediskách spravovaných obcou alebo 

registrovanými spoločnosťami. V mnohých krajinách sa vykonáva vyzdvihnutie veľkého OEEZ v 
domácnostiach. 
V mnohých krajinách môžete pri kúpe nového spotrebiča vrátiť starý predajcovi, ktorý je povinný 
vyzdvihnúť ho bezplatne systémom jedného starého zariadenia za jedno nové zariadenie 
ekvivalentného typu a s rovnakými funkciami ako má odovzdávané zariadenie.  
 
Zhoda 

Označením tohto výrobku značkou  potvrdzujeme zhodu so všetkými relevantnými európskymi 
bezpečnostnými, zdravotnými a environmentálnymi požiadavkami, ktoré sa v právnych predpisoch 
vzťahujú na tento výrobok. 
 
Záruka  
Minimálna záruka je: 2 roky pre krajiny EÚ, 3 roky pre Turecko, 1 rok pre Spojené kráľovstvo, 1 rok 
pre Rusko, 3 roky pre Švédsko, 2 roky pre Srbsko, 5 rokov pre Nórsko, 1 rok pre Maroko, 6 mesiacov 
pre Alžírsko, Tunisko nevyžaduje žiadnu právnu záruku. 
 
Úspora energie 
Ak chcete zvýšiť úsporu energie, odporúčame vám: 
• Spotrebič nainš talujte ďaleko od zdrojov tepla a nevystavujte ho priamemu slnečnému 

žiareniu. Umiestnite ho v dobre vetranej miestnosti. 
• Do spotrebiča nevkladajte teplé jedná, aby ste zabránili zvýš eniu teploty vnútri, čo by zase 

spôsobilo nepretržitú činnosť kompresora. 
• Potraviny neklaďte tesne blízko seba a okolo stien, aby sa zaistila cirkulácia vzduchu. 
• Ak je vnútri spotrebiča ľad a námraza, odmrazte ho, uľahčí sa tým prestup tepla. 
• V prípade výpadku elektrického napájania sa odporúča nechávať dvere chladničky zatvorené. 
• Dvere otvárajte a nechávajte ich otvorené čo najkratš ie. 
• Vyvarujte sa nastaveniu príliš  nízkej teploty. 
• Odstráň te prach zo zadnej mriežky spotrebiča.  
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POKYNY NA INŠTALÁCIU 
 

 Pred použitím chladničky na víno 
• Odstráňte vonkajší a vnútorný obal. 
• Pred pripojením chladničky na víno k zdroju napájania ju nechajte stáť približne 2 hodiny vo 

vzpriamenej polohe. Zníži sa tým možnosť porúch v chladiacom systéme v dôsledku 
manipulácie počas prepravy. 

• Vnútorný povrch umyte vlažnou vodou a mäkkou handričkou. 
• Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a na podobné použitia, napríklad 

– v kuchynkách pre pracovníkov v obchodoch, v kanceláriách alebo na iných pracoviskách; 
– v poľnohospodárskych domoch a miestnostiach klientov v hoteloch, moteloch a iných 
obytných prostrediach; 
– v objektoch na prenocovanie s raňajkami; 
– v stravovacích službách a podobných použitiach. 

• Pri likvidácii spotrebiča vyberte autorizované miesto likvidácie. 
 
 Inštalácia vašej chladničky na víno 

• Tento spotrebič je určený na inštaláciu vo voľnom stoji alebo vstavaný (plne zapustený) 
(pozri umiestnenie nálepky na zadnej strane tohto spotrebiča). 

• Tento spotrebič je určený výhradne na skladovanie vína alebo nápojov. 
• Umiestnite chladničku na víno na dostatočne pevnú podlahu, aby ju po plnom naložení 

uniesla. Ak chcete vyrovnať chladničku na víno, nastavte prednú vyrovnávacej nohu v 
spodnej časti chladničky na víno. 

• Tento spotrebič používa horľavé chladivo, takže počas prepravy nikdy nepoškoďte chladiace 
potrubia. Umiestnite chladničku na víno mimo dosahu priameho slnečného svetla a zdroja 
tepla (sporák, kúrenie, radiátor atď.). Priame slnečné svetlo môže ovplyvniť akrylový povlak a 
tepelné zdroje môžu zvýšiť spotrebu elektriny. Mimoriadne nízke teploty prostredia môžu 
spôsobiť aj nesprávnu prevádzku zariadenia. 

• Nedávajte jednotku do vlhkých miest.  
• Pripojte chladničku na víno do vyhradenej, správne uzemnenej zásuvky. Za žiadnych 

okolností neodrežte ani neodstraňujte tretí (uzemňovací) kolík elektrického napájacieho 
kábla. O všetkých otázkach o elektrickom napájaní a uzemnení sa poraďte priamo s 
vyškoleným elektrikárom alebo pracovníkom autorizovaného servisného strediska výrobkov 
danej značky. 

 
 Pozor 

• Skladujte víno v zapečatených fľašiach; 
• Nepreplňujte skriňu; 
• Neotvárajte dvere, pokiaľ to nie je potrebné; 
• Nezakrývajte police hliníkovou fóliou alebo iným materiálom, ktorý by mohol brániť 

prúdeniu vzduchu; 
• Ak je chladnička na víno dlhodobo skladovaná bez použitia, odporúča sa po starostlivom 

vyčistení nechať dvierka otvorené, aby mohol vzduch cirkulovať vnútri skrine, aby 
nedochádzalo k tvorbe kondenzácie, plesní alebo zápachu. 

 
 Limitné hodnoty okolitej teploty 
Tento spotrebič je navrhnutý na prevádzku pri okolitých teplotách stanovených jeho teplotnou 
triedou vyznačenou na menovitom štítku. 

• Rozšírená mierna (SN): „tento chladiaci spotrebič je určený na používanie pri teplote okolia 
od 10 °C do 32 °C“ 

• Mierna (N): „tento chladiaci spotrebič je určený na používanie pri teplote okolia od 16 °C do 
32 °C“ 

• Subtropická (ST): „tento chladiaci spotrebič je určený na používanie pri teplote okolia od 
16 °C do 38 °C“ 
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• Tropická (T): „tento chladiaci spotrebič je určený na používanie pri teplote okolia od 16 °C do 
43 °C“ 

 
OBSLUHA CHLADNIČKY VÍNA 

A NASTAVENIE REGULÁCIE TEPLOTY 
 
 Pokyny pre ovládací systém 

 

 
 
 

• Tlačidlo „ “ 
Pre zapnutie/vypnutie napájania. (Stlačte a podržte toto tlačidlo približne 3 sekundy); 
 

• Tlačidlo „ “ 
Pre zvýšenie (ohrev) teploty v krokoch po 1 °C. 
 

• Tlačidlo „ “ 
Pre zníženie (ochladenie) teploty v krokoch po 1 °C. 

 

• Tlačidlo „ “ 
Zapnutie/vypnutie vnútorného osvetlenia. 
 

• kontrolka 
Kompresor na prevádzkovom displeji. 
 

• Okno LED displeja 
Pre zobrazenie nastavenej teploty. 

 
 Nastavenie regulácie teploty  
 
• Ak chcete nastaviť teplotu, pripojte napájací kábel k riadne uzemnenej zásuvke. V prípade 

prerušenia napájania sa predchádzajúce nastavenie teploty automaticky vymaže a východiskové 
nastavenie teploty je 12 °C.  
 

• Požadovanú teplotu chladenia nastavte stlačením tlačidiel vedľa indikátorov „ “ alebo „ “. 
Každým stlačením tlačidiel prechádzate dostupnými nastaveniami teploty v krokoch po 1 °C. 

 
• Teplotu je možné nastaviť od 5 °C do 18 °C. 

 
• Ak chcete zistiť každú skutočnú vnútornú teplotu, stlačte a podržte tlačidlo „ “ alebo „ “ 

tlačidlo na 3 sekundy, LED bliká a zobrazuje aktuálnu teplotu. Po uvoľnení tlačidla na 5 sekúnd 
LED obrázok prestane blikať, a potom sa vráti späť a zobrazí sa nastavená teplota. 
Blikajúca LED = teplota skrine 
Nepretržite svietiaca LED = nastavená teplota 
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 Vnútorné osvetlenie 
Aby sa znížila spotreba energie, v tejto vinotéke sa automaticky vypne LED osvetlenie po 10 
minútach. 
Ak chcete, aby LED osvetlenie nepretržite svietilo, je to možné. Stlačte a podržte tlačidlo „LIGHT“ 
(OSVETLENIE) po dobu 5 sekúnd, na displeji sa zobrazí „LP“. Po 4 sekundách sa displej vráti do 
normálu a osvetlenie zostane rozsvietené, kým sa ručne nevypne.  
Ak sa chcete vrátiť k pôvodnému nastaveniu a šetriť energiu (odporúčané), stlačte a podržte tlačidlo 
„LIGHT“ (OSVETLENIE) po dobu 5 sekúnd, na displeji sa zobrazí „LF“, po 4 sekundách sa displej vráti 
späť do normálu a osvetlenie sa automaticky vypne po 10 minútach.   
 Teplotný alarm 
Ak e teplota vo vnútri  vyššia ako 23 °C, na displeji sa zobrazí „HI“, a po jednej hodine zaznie 
alarm/bzučiak. To znamená, že teplota vo vnútri je príliš vysoká. Ak je teplota vo vnútri nižšia ako 0 
°C, na displeji sa zobrazí „LO“ a súčasne je aktívny indikátor poruchy a tiež aj alarmu. 
 
 Funkcia obnovenia teploty 
V prípade prerušenia napájania si chladnička na víno môže zapamätať predchádzajúce nastavenia 
teploty a pri obnovení napájania sa teplota chladničky vráti na rovnakú nastavenú teplotu ako pri 
vypnutí napájania. 
 
 
 POZNÁMKA: 
•  Ak je jednotka odpojená, dôjde k strate alebo vypnutiu napájania, musíte pred reštartovaním 

vyčkať 3 až 5 minút. Ak sa pokúsite o reštart pred týmto oneskorením, chladnička na 
víno/chladnička na nápoje sa nespustí. 

• Pri prvom použití chladničky na víno/chladničky na nápoje alebo reštartovaní chladničky na 
víno/chladničky na nápoje po dlhom vypnutí môže dôjsť k niekoľkým stupňom rozdielu medzi 
vami zvolenou teplotou a teplotou uvedenou na LED indikátore.  To je bežné a je to kvôli dĺžke 
aktivačnej doby. Len čo bude chladnička na víno/chladnička na nápoje niekoľko hodín v 
prevádzke, všetko sa vráti do normálu. 
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 Ako zmeniť otváranie dvierok 
 
Tento spotrebič má reverzibilné dvierka, ale dodáva sa s dvierkami zavesenými vpravo Súprava 
ľavého závesu je dodávaná s jednotkou (v krabici), ak chcete zmeniť stranu závesu na jednotke. 
 
Typ A (pre dvere zo skla / nerezovej ocele) 
 
1. Spodný záves (pravý)  2 . Skrutky 3. Vonkajšia os 
4. Dvierka  5. Horný záves (pravý) 6. Skrutky závesov 
7. Horný záves (ľavý)  8. Kryt otvoru 9. Spodný záves (ľavý) 
10. Obmedzovač dvierok  11. Skrutka 
 
1. Otvorte dvierka pod uhlom 90 stupňov, vyberte 2 skrutky (2) z osi spodných dvierok (3), vyberte 
dvierka (4), vyberte osovú doštičku (3) zo dvierok, (obr. A). 
2. Odskrutkujte skrutku (11) umiestnenú pod rámom dvierok a obmedzovačom (10) a premiestnite 
ju na ľavú stranu rámu dvierok. (obr. A/B) 
3. Vyberte 3 skrutky závesu (6) z horného závesu (pravý) (5) a vyberte ho. (obr. C) 
4. Odstráňte ozdobný klinec (8) z ľavého horného okraja skrine a namontujte náhradný horný záves 
(ľavý) (7) v ľavom hornom okraji skrine pomocou 3 skrutiek. (obr. D) 
5. Podľa vyššie uvedeného postupu nainštalujte naľavo náhradný spodný záves (9). (obr. E) 
6. Nainštalujte a zarovnajte dvierka. 
7. Vložte plastové uzávery, aby ste zakryli otvory (8). 
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Typ B (pre štíhle dvere z nehrdzavejúcej ocele) 
 

1 Spodný záves 
(vpravo) 
4 Dvierka 
7 Horný záves (vľavo) 

2 Skrutky 
5 Horný záves (vpravo) 
8 Spodný záves (vľavo) 

3 Os dvierok 
6 Skrutky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Demontujte 2 skrutky (2), potom vytiahnite dvierka (4) podľa smeru šípky a dolný záves 

(vpravo) (1), rovnako aj pri montáži. (Obr. A a obr. B) 
2. Demontujte 3 skrutky (6) pravého horného závesu, potom odstráňte pravý horný (5) a pravý 

dolný záves (1). (Pozrite si obr. C) 
3. Pomocou skrutiek, ktoré ste odstránili z pravých bočných závesov, upevnite ľavé horné a 

spodné závesy (7) (8). (Pozrite si obr. D a obr. E) 
4. Otočte dvierka o 180 stupňov, a potom ich namontujte opačným spôsobom ako pri demontáži. 
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 Schéma uloženia  
V závislosti od aktuálnej konfigurácie vášho produktu skontrolujte príslušnú schému uloženia. 
 
Pre výšku 865mm 
Total: 7 fliaš (Max) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Najúspornejšia konfigurácia si vyžaduje, aby boli poličky umiestnené vo výrobku, pozrite si vyššie 
uvedené obrázky.  
 
 Špecifikácie inštalácie pre zabudovanie 
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STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA 
 
 
 Čistenie chladničky na víno 
 

• Vypnite napájanie, odpojte spotrebič a odstráňte všetky položky, vrátane políc a stojanu. 
• Vnútorné povrchy umyte roztokom teplej vody s jedlou sódou. Pre vytvorenie roztoku 

rozpustite 2 polievkové lyžice v jednom litri vody. 
• Police umyte jemným roztokom čistiaceho prostriedku. 
• Pri čistení oblasti ovládacích prvkov alebo akýchkoľvek elektrických častí odstráňte 

prebytočnú vodu z huby alebo handričky. 
• Vonkajší povrch umyte teplou vodou a jemným tekutým čistiacim prostriedkom.  Dobre 

opláchnite a utrite do sucha čistou mäkkou handričkou. 
 

 Prerušenie elektrického napájania 
• Väčšina výpadkov napájania je vyriešená v priebehu niekoľkých hodín a nemala by ovplyvniť  

teplotu spotrebiča, ak minimalizujete počet otvorení dvierok. Ak sa elektrické napájanie 
preruší na dlhšie, bude potrebné urobiť správne kroky na ochranu obsahu chladničky. 

 
 Obdobie dovolenky 
• Krátka dovolenka: Počas dovolenky kratšej ako tri týždne nechajte chladničku na víno v 

prevádzke. 
• Dlhá dovolenka: Ak sa spotrebič nebude používať niekoľko mesiacov, odstráňte všetky položky a 

vypnite ho. Vnútro dôkladne vyčistite a vysušte. Aby ste zabránili vzniku zápachu a plesní, 
nechajte dvierka mierne otvorené: v prípade potreby ich zablokujte otvorené. 

 
 Premiestnenie chladničky na víno 

• Vyberte všetky položky. 
• Upevnite starostlivo všetky voľné diely (police) vo vnútri spotrebiča. 
• Nastaviteľnú nohu otočte nahor k základni, aby nedošlo k poškodeniu. 
• Zaistite dvierka páskou. 
• Počas prepravy zaistite, aby spotrebič zostal vo vzpriamenej polohe.  Chráňte tiež vonkajší 

povrch spotrebiča prikrývkou alebo podobným predmetom. 
 
 Tipy na úsporu energie 

• Chladnička na víno by mala byť umiestnená v najchladnejšej časti miestnosti, mimo dosahu 
spotrebičov produkujúcich teplo a mimo priameho slnečného svetla. 
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PROBLÉMY S CHLADNIČKOU NA VÍNO/CHLADNIČKOU NA NÁPOJE? 
 
Mnoho bežných problémov s chladničkou na víno/chladničkou na nápoje môžete ľahko vyriešiť, čím 
ušetríte náklady na možný servisný hovor. Postupujte podľa odporúčaní nižšie, aby ste videli, či 
problém nedokážete vyriešiť aj bez volania servisného technika. 
 

RIEŠENIE PROBLÉMOV: 
 
PROBLÉM MOŽNÉ PRÍČINY 
Chladnička na víno/chladnička na nápoje 
nefunguje. 

Nie je zapojená do elektrickej siete. 
Spotrebič je vypnutý. 
Vypadnutý istič alebo spálená poistka. 

V chladničke na víno/chladničke na nápoje nie je 
dostatočný chlad. 

Skontrolujte nastavenie regulácie teploty. 
Vonkajšie prostredie si môže vyžadovať vyššie 
nastavenie. 
Otvárali ste príliš často dvere. 
Dvere nie sú úplne zatvorené. 
Tesnenie dverí nedosadá správne. 

Často sa zapína a vypína. Teplota v miestnosti je vyššia ako bežne. 
Do chladničky na víno/chladničky na nápoje bolo 
pridané veľké množstvo obsahu. 
Otvárali ste príliš často dvere. 
Dvere nie sú úplne zatvorené. 
Ovládač teploty nie je nastavený správne. 
Tesnenie dverí nedosadá správne. 

Nesvieti svetlo. Nie je zapojená do elektrickej siete. 
Vypadnutý istič alebo spálená poistka. 
Vypálila sa žiarovka. 
Tlačidlo osvetlenia je „VYPNUTÉ“. 

Vibrácie. Skontrolujte, či je chladnička na víno/chladnička 
na nápoje vyrovnaná. 

Zdá sa, že chladnička na víno/chladnička na 
nápoje vydáva príliš veľký hluk. 

Klokotanie môže byť spôsobené prúdením 
chladiva, čo je normálne. 
Po ukončení každého cyklu môžete počuť 
bublanie spôsobené prietokom chladiva v 
chladničke na víno/chladničke na nápoje. 
Kontrakcia a expanzia vnútri stien môže spôsobiť 
praskanie a pukanie. 
Chladnička na víno/chladnička na nápoje nie je 
vyrovnaná. 

Dvere nie sú správne zatvorené. Chladnička na víno/chladnička na nápoje nie je 
vyrovnaná. 
Dvierka bola obrátené a nebola správne 
nainštalované. 
Tesnenia sú špinavé. 
Police sú vysunuté zo svojho miesta. 

 
Ak chcete kontaktovať technickú pomoc, navštívte našu webovú stránku: https://corporate.haier-
europe.com/en/ . V sekcii „webová stránka“ vyberte značku vášho produktu a vašu krajinu. Budete 
presmerovaní na konkrétnu webovú stránku, kde nájdete telefónne číslo a formulár na 
kontaktovanie technickej pomoci 
 
 
 

https://corporate.haier-europe.com/en/
https://corporate.haier-europe.com/en/
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 Dostupnosť náhradných dielov  
• Termostaty, snímače teploty, dosky plošných spojov a svetelné zdroje, aspoň počas siedmich 

rokov od uvedenia posledného kusu daného modelu na trh 
• Rúčky a závesy dverí, poličky a košíky aspoň počas siedmich rokov a tesnenia dverí aspoň 

počas 10 rokov od uvedenia posledného kusu daného modelu na trh; 
 
 
 

Odporúčané NASTAVENIA teploty  

Na skladovanie VŠETKÝCH DRUHOV VÍN 
 

12 °C to 14 °C 

Odporúčaná TEPLOTA pitia 
 

 

Šampanské neročníkové, šumivé 
 

6 °C 

Šampanské ročníkové 
 

10 °C 

Suchý biely Semilion, Sauvignon Blanc 8 °C 

Suchý biely Gewürztraminer, Rizling 
 

10 °C 

Suché biele Chardonnay 
 

10 °C 

Ročníkové Chardonnay 
 

14 °C 

Sladké biele Sauternes Monbazillac, neskorý zber ľadového vína 
 

10 °C 

Sladké biele ročníkové Sauternes 
 

14 °C 

Beaujolais 13 °C 

Rulandské modré 
 

16 °C 

Ročníkové Rulandské modré 
 

18 °C 

Červený Cabernet, Merlot, francúzsky, austrálsky, novozélandský, čílsky, 
argentínsky, taliansky, španielsky, kalifornský 
 

 
18 °C 

Red Grenache, Syrah 16 °C 

 
 
Ďalšie informácie o produkte nájdete na https://eprel.ec.europa.eu/ alebo naskenujte QR na 
energetickom štítku dodávanom so spotrebičom. 
 

https://eprel.ec.europa.eu/
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