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Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto 
přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním 
listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem obalu dobře 
uschovejte.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se 
sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem 
zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny 
o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným 
nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu 
prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.

• Před výměnou příslušenství nebo přístupných části, které se při 
používání pohybují, před montáží a demontáží, před čištěním nebo 
údržbou, spotřebič vypněte a odpojte od el. sítě vytažením vidlice 
napájecího přívodu z el. zásuvky!

• Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ho necháváte bez dozoru 
a před montáží, demontáží nebo čištěním.

• Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být 
přívod nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně 
kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné 
situace.

• Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod 
nebo vidlici, pokud nepracuje správně nebo upadl na zem a poškodil 
se, poškodil se a je netěsný. V takových případech zaneste spotřebič 
do odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.

• Je-li spotřebič v činnosti, zabraňte v kontaktu s ním domácím zvířatům, rostlinám a hmyzu.
• Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj 

není určen pro komerční použití.
• Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej 

neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte 
vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku 
ze zásuvky. Vyvarujte se styku s vodou.

• Abyste ochránili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji, postarejte se o to, aby kabel 
nevisel dolů a děti na přístroj nedosáhly.

• Neopravujte přístroj vlastními silami, vyhledejte autorizovaný servis. 
• Používejte jen originální příslušenství.
• Respektujte, prosím, následující „Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj“.

SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO TENTO PŘÍSTROJ
• Před čistěním nebo v případě nepoužívání se ujistěte, že je vinotéka odpojena ze zásuvky.
• Vinotéku nedoporučujeme používat připojenou na prodlužovací kabel nebo rozdvojku. 

Ujistěte se, že je přístroj připojen přímo do elektrické zásuvky.
• Při umísťování vinotéku zkontrolujte, zda je prostor nejméně 5 cm na bočních stranách a 10 

cm vzadu, kde je hlavní výstup tepla. Tím zajistíte dostatečnou ventilaci.
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• Vinotéka je určena pro uchování láhví s vínem. V případě, že dovnitř uložíte potraviny, ujistěte 
se, že je mezi nimi dostatečný prostor pro proudění vzduchu. Potraviny vkládejte pouze  
v obalu.

• Do vinotéky nevkládejte horké potraviny nebo nápoje před tím, než vychladnou na pokojovou 
teplotu.

• Dvířka vinotéky uzavřete okamžitě po vložení jakékoliv položky, aby nedošlo k velkému 
nárůstu vnitřní teploty.

• Přístroj umístěte mimo dosah zdrojů tepla nebo přímého slunečního záření.
• Pro stabilní umístění musí být přístroj umístěn na rovném a pevném podkladu. Neměl by být 

postaven na měkkém materiálu.
• Na horní část vinotéky nepokládejte žádný přístroj.
• Vinotéka je elektrické zařízení. Abyste předešli zranění nebo smrti způsobeným elektrickým 

proudem, neovládejte vinotéku mokrýma rukama, když stojíte na vlhké podlaze nebo stojíte-li 
ve vodě.

• Nepoužívejte ji venku nebo ve vlhkém prostředí.
• Při umísťování přístroje se ujistěte, že není nakloněný více než 45° nebo převrácený vzhůru 

nohama.
• Vinotéku nikdy nezvedejte nebo nepotahujte za přívodní kabel.
• Kabel veďte mimo horké povrchy.
• Nezapojujte přístroj dokud není umístěn ve vertikální poloze 
• Tento spotřebič je určen výhradně k uchovávání vína
• Rozsah teploty skladování je od 8°C do 18°C, ale spotřeba energie se testuje při teplotě 15°C 

nebo vyšší a při teplotě okolí 25°C.

Tipy pro úsporu energie 
• Snažte se neotvírat dveře příliš často, zejména při vlhkém a horkém počasí. Po otevření dveří 

je co nejdříve zavřete.
• Čas od času zkontrolujte, zda je zařízení dostatečně odvětráváno (tj. je kolem něj dostatečná 

cirkulace vzduchu).
• Po dosažení teploty nastavte termostat z vyšších do nižších hodnot nastavení (závisí to na 

míře naplnění zařízení, na okolní teplotě, atd.).

DŮLEŽITÉ
POZOR: Hrozí riziko uvěznění dětí uvnitř zařízení. Než spotřebič odvezete do odpadu:
• Demontujte dveře
• Ponechejte přihrádky uvnitř, aby se děti nemohly snadno dostat dovnitř.
• Spotřebič musí být správně připojen k napájení. (viz JAK ZAŘÍZENÍ INSTALOVAT).
• Nedotýkejte se chladícího povrchu při provozu spotřebiče, zejména mokrýma rukama, 

protože může dojít k přichycení pokožky.
• Na spotřebič nepokládejte elektrickou zástrčku, nestavte na ni mikrovlnnou troubu ani jiný 

domácí spotřebič. 
• Typový štítek je uvnitř spotřebiče nebo zvnějšku na zadní straně.
• Nestavte spotřebič na přímé sluneční světlo, na místa s vysokou teplotou či vysokou vlhkostí.
• Do blízkosti horní zadní strany zařízení neumísťujte nic, co by mohlo mít vliv na chlazení 

spotřebiče.



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


