
Vinotéka
NÁVOD NA OBSLUHU

PW 17 GDFB

PW 32 GD

PW 38 GDFB

PW 46 GDFB

PW 166 GD



Ďakujem vám za zakúpenie tohto produktu.

Pred používaním svojej vinotéky si prosím pozorne prečítajte tento návod na obsluhu, za účelom 

maximalizovania jej výkonu.
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Európskej únii.
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VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK:

Ďakujem vám za zakúpenie tohto produktu. Pred používaním svojej vinotéky si prosím pozorne prečítajte 
tento návod na obsluhu, za účelom maximalizovania jej výkonu.

Zaistite, aby bol obalový materiál zlikvidovaný v súlade s platnými požiadavkami na ochranu životného 
prostredia. 

Pri likvidácii akéhokoľvek chladiaceho zariadenia sa obráťte na miestne oddelenie likvidácie odpadu, kde 
získate informácie o bezpečnej likvidácii. 

Tento spotrebič sa smie používať iba na určený účel. 

UPOZORNENIE:

Spotrebič nie je určený na používanie malými deťmi alebo postihnutými 
osobami bez dozoru. 
Malé deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so 
spotrebičom nebudú hrať.



Copyright © 2020, Fast ČR, a. s. Revízia 01/2022

SK - 3

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

TENTO SPOTREBIČ MÔŽU POUŽÍVAŤ DETI OD 8 ROKOV A 
OSOBY S OBMEDZENÝMI FYZICKÝMI, SENZORICKÝMI ALEBO 
MENTÁLNYMI SCHOPNOSŤAMI, ALEBO BEZ DOSTATOČNÝCH 
SKÚSENOSTÍ A ZNALOSTÍ, AK SÚ POD DOHĽADOM ALEBO BOLI 
POUČENÉ O SPRÁVNOM A BEZPEČNOM POUŽITÍ SPOTREBIČA A 
POROZUMELI MOŽNÝM RIZIKÁM.

DETI SA SO SPOTREBIČOM NESMÚ HRAŤ. ČISTENIE A ÚDRŽBU 
NESMÚ VYKONÁVAŤ DETI BEZ DOZORU. DETI VO VEKU 3 AŽ 8 
ROKOV MÔŽU VKLADAŤ A VYBERAŤ POTRAVINY Z CHLADIACICH 
SPOTREBIČOV.

AK JE NAPÁJACÍ KÁBEL POŠKODENÝ, JEHO VÝMENU ZVERTE 
ODBORNÉMU SERVISNÉMU STREDISKU, ABY SA ZABRÁNILO 
VZNIKU NEBEZPEČENEJ SITUÁCIE. SPOTREBIČ S POŠKODENÝM 
NAPÁJACÍM KÁBLOM JE ZAKÁZANÉ POUŽÍVAŤ.

AK MÁ VÁŠ MODEL VÝROBNÍK ĽADU BEZ PRIPOJENIA 
PRÍVODU VODY, NAPLŇTE HO LEN PITNOU VODOU.

VETRACIE OTVORY V KRYTE SPOTREBIČA ALEBO V JEHO 
KONŠTRUKCII JE POTREBNÉ UDRŽIAVAŤ VOĽNÉ A BEZ 
PREKÁŽOK.

NA URÝCHLENIE PROCESU ODMRAZOVANIA NEPOUŽÍVAJTE 
MECHANICKÉ ZARIADENIA ANI INÉ PROSTRIEDKY AKO SÚ 
TIE, KTORÉ SÚ ODPORÚČANÉ VÝROBCOM.
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NEPOŠKODZUJTE CHLADIACI OBVOD.

VO VNÚTRI SKLADOVACIEHO PRIESTORU SPOTREBIČA 
NEPOUŽÍVAJTE ELEKTRICKÉ ZARIADENIA, POKIAĽ NEJDE O 
TYP, KTORÝ JE ODPORÚČANÝ VÝROBCOM.

NEUKLADAŤ V TOMTO SPOTREBIČI VÝBUŠNÉ LÁTKY TAKÉ, AKO SÚ 
SPREJE S HORĽAVÝM HNACÍM PLYNOM.

KUCHYNKY PRE ZAMESTNANCOV V PREDAJNIACH,
KANCELÁRIÁCH A INÝCH PRACOVNÝCH PROSTREDIACH;
NA FARMÁCH A KLIENTMI HOTELOV, MOTELOV A INÝCH
PROSTREDÍ REZIDENČNÉHO TYPU;
PROSTREDIE UBYTOVANIA S RAŇAJKAMI;
STRAVOVANIE A PODOBNÉ MALOOBCHODNÉ VYUŽITIA.

AK MÁ VÁŠ MODEL VÝROBNÍK ĽADU BEZ PRIPOJENIA 
PRÍVODU VODY, NAPLŇTE HO LEN PITNOU VODOU.

SPOTREBIČ MUSÍ BYŤ PRIPOJENÝ PODĽA NÁVODU, ABY SA 
ZABRÁNILO NEBEZPEČENSTVU SPÔSOBENÉMU JEHO 
NESTABILITOU.

ZNAČKA ISO 7000-1701 (2004-01)
OZNAČUJE MÉDIUM POD TLAKOM.
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NEBEZPEČENSTVO POŽIARU/HORĽAVÉ MATERIÁLY!

CHLADIACI SYSTÉM OBSAHUJE CHLADIVO POD VYSOKÝM 
TLAKOM. NEMANIPULUJTE SO SYSTÉMOM. MUSÍ BYŤ 
OPRAVOVANÝ LEN KVALIFIKOVANOU OSOBOU.

R600A
SPOTREBIČ OBSAHUJE CHLADIACI PLYN IZOBUTÁN, KTORÝ 
JE HORĽAVÝ. POČAS PREPRAVY A INŠTALÁCIE SPOTREBIČA 
ZABRÁŇTE POŠKODENIU KOMPONENTOV CHLADIACEHO 
OKRUHU. 

PRI UMIESTNENÍ SPOTREBIČA SA UISTITE, ČI NIE JE 
NAPÁJACÍ KÁBEL ZACHYTENÝ ALEBO POŠKODENÝ.

NEUMIESTŇUJTE MNOHOPOČETNÉ PRENOSNÉ ZÁSUVKY 
ALEBO PRENOSNÉ ZDROJE NAPÁJANIA NA ZADNÚ 
STRANU SPOTREBIČA.
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OSTATNÉ ODPORÚČANIA/INŠTALÁCIA

BEZPEČNOSŤ ELEKTRICKÉHO SYSTÉMU:

 NAPÁJACÍ KÁBEL NESMIE BYŤ PREDLŽOVANÝ.
 UISTITE SA, ČI NIE JE ZÁSTRČKA NAPÁJACIEHO KÁBLA 

POŠKODENÁ, V OPAČNOM PRÍPADE SA MÔŽE PREHRIEVAŤ A 
SPÔSOBIŤ POŽIAR.

 PRI UMIESTNENÍ SPOTREBIČA SA UISTITE, ČI NIE JE NAPÁJACÍ 
KÁBEL ZACHYTENÝ ALEBO POŠKODENÝ.

 NEUMIESTŇUJTE MNOHOPOČETNÉ PRENOSNÉ ZÁSUVKY 
ALEBO PRENOSNÉ ZDROJE NAPÁJANIA NA ZADNÚ STRANU 
SPOTREBIČA.

 SPOTREBIČ NESMIE BYŤ UMIESTNENÝ NA NAPÁJACOM KÁBLI.
 SPOTREBIČ NESMIE BYŤ UMIESTNENÝ VO VLHKOM PROSTREDÍ; 

NAPÁJACÍ KÁBEL NESMIE LEŽAŤ VO VODE.
 UISTITE SA, ČI MÁTE VOĽNÝ PRÍSTUP K ZÁSTRČKE SPOTREBIČA.
 NEŤAHAJTE ZA NAPÁJACÍ KÁBEL.
 AK JE ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA UVOĽNENÁ, NEPRIPÁJAJTE K 

NEJ ZÁSTRČKU. HROZÍ RIZIKO ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM 
PRÚDOM ALEBO VZNIKU POŽIARU.

 NESMIETE POUŽÍVAŤ TENTO SPOTREBIČ BEZ KRYTU 
VNÚTORNÉHO OSVETLENIA.

 CHLADNIČKA JE URČENÁ LEN NA NAPÁJANIE Z JEDNEJ FÁZY 
STRIEDAVÉHO PRÚDU S HODNOTAMI 220~240 V/50 HZ. AK 
JE KOLÍSANIE NAPÄTIA V MIESTE BYDLISKA POUŽÍVATEĽA 
TAK VEĽKÉ, ŽE PRESAHUJE VYŠŠIE UVEDENÉ LIMITY, Z 
BEZPEČNOSTNÝCH DÔVODOV POUŽITE PRE CHLADNIČKU 
AUTOMATICKÝ NAPÄŤOVÝ REGULÁTOR S VIAC AKO 350 W.

 ZÁSTRČKA MUSÍ BYŤ POUŽITÁ SO ZÁSUVKOU S 
UZEMŇOVACÍM KONTAKTOM.
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POPIS SPOTREBIČA A JEHO INŠTALÁCIA

Nasledujúce obrázky zobrazujú iba popis spotrebiča. Rozmer a množstvo police sa môžu medzi modelmi 
rovnakej série líšiť. 

PW 17 GDFB S OVLÁDACÍMI PRVKAMI VO VNÚTRI

Duálna zóna 17 fliaš

Ovládací panel

Dlhá polička

Krátka polička

Predná mriežka

Dvierka

Tesnenie

Nastaviteľná nožička

Vonkajší 
povrch

Nastaviteľná výška:

 813 - 845 mm
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PW 32 GD S OVLÁDACÍMI PRVKAMI VO VNÚTRI

Duálna zóna 32 fliaš

Ovládací panel

Dlhá polička

Krátka polička

Predná mriežka

Dvierka

Rukoväť

Tesnenie

Nastaviteľná nožička

Vonkajší 
povrch

860

860

840

100

570

570

380 570
520

Nastaviteľná výška:

853 - 873 mm
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PW 38 GDFB S OVLÁDACÍMI PRVKAMI VO VNÚTRI

Duálna zóna 38 fliaš

Dvierka

Tesnenie

Nastaviteľná nožička

Vonkajší 
povrchOvládací panel (pravý)

Ovládací panel (ľavý)

Dlhá polička

Krátka polička

Predná mriežka

863
595

863

850

150

570

600

570
520

Nastaviteľná výška:

813 - 845 mm
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 PW 46 GDFB S OVLÁDACÍMI PRVKAMI VO VNÚTRI - VÝŠKA: 86,3 CM

Duálna zóna 46 fliaš

Dlhá polička
Ovládací panel

Krátka polička

Predná mriežka

Vonkajší 
povrch

Dvierka

Tesnenie

Nastaviteľná nožička

870 595

850
150

570

600

520

570

870

Nastaviteľná výška:

   813 - 845 mm
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 PW 166 GD S OVLÁDACÍMI PRVKAMI VO VNÚTRI

Duálna zóna 166 fliaš

Dvierka

Tesnenie

Nastaviteľná nožička

Vonkajší 
povrch

Ovládací panel

Dlhá polička

Krátka polička

Predná mriežka

1770mm
     (69 ¾”)

635mm

   (25”)

1770mm
(69 ¾”)

595mm

(23 ½”)

730mm
   (28 ¾”)

680mm(26 ¾”)

595

1770

635

6801770

730



Copyright © 2020, Fast ČR, a. s. Revízia 01/2022

SK - 12

INŠTALÁCIA PRÍSLUŠENSTVA PRED POUŽITÍM PRODUKTU

 VYBALENIE A OČISTENIE VINOTÉKY

minimalizovalo nebezpečenstvo poruchy chladiaceho systému z dôvodu manipulácie počas prepravy.

DÔLEŽITÉ: Predná mriežka na základni spotrebiča je určená na odvetrávanie. Pred túto prednú 

mriežku neklaďte žiadne predmety, inak nemusí vinotéka fungovať správne.

o  K prednej časti vetracích otvorov základne je možné pripevniť ozdobný podstavec - v tomto podstavci by 
sa mal urobiť výrez väčšej veľkosti, než je predná žalúzia. Tento výrez sa vyžaduje bez ohľadu na to, či je 
predná žalúzia odstránená alebo nie.

 NASTAVENIE VÝŠKY A VYROVNANIE VAŠEJ VINOTÉKY

o Tento spotrebič je vybavený nastaviteľnými nožičkami, takže jeho výšku môžete nastaviť tak, aby bola 
skrinka na nerovných podlahách vyrovnaná.

o Odporúčame, aby túto operáciu vykonávali dve osoby.
o Výšku je potrebné nastaviť pred vstavaním spotrebiča do linky a táto výška by mala byť nastavená tak, aby 

sa horný panel spotrebiča presne vošiel pod pracovnú plochu kuchynskej linky.

 nožičkám.
o Zaistite, aby bol spotrebič neustále podopieraný.

o Zaskrutkujte nožičku do vhodnej polohy na vyrovnanie skrinky.

o Opakujte tieto kroky pri ďalších nastaviteľných nožičkách.

DÔLEŽITÉ: Ak nie je spotrebič vyrovnaný, môže to mať negatívny vplyv na dvierka a tesnenie dvierok.

DÔLEŽITÉ: Nepremiestňujte spotrebič, ktorého nožičky sú vysoko vysunuté.
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ODOMKNUTIE A UZAMKNUTIE DVIEROK (VOLITEĽNÁ MOŽNOSŤ)

tohto návodu nájsť kľúč.

uzamknutie ho otočte v smere hodinových ručičiek. Kľúč si dobre uschovajte. 

OBSLUHA VINOTÉKY

 KLIMATICKÁ TRIEDA

nízku spotrebu energie.

Klimatická trieda Teplota v miestnosti

SN

N

ST

T

spotrebiča. Napríklad pri prevádzke spotrebiča v extrémne chladnom alebo teplom prostredí môže 
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 SKLADOVANIE VÍNA

Zarážka

Zarážka

dvierka.

vzduchu.

ponechali dvierka pootvorené, aby vo vnútri vinotéky mohol cirkulovať vzduch. Zabránite tak prípadnej 
kondenzácii, tvorbe plesní alebo zápachu.

Typ vína Odporúčaná teplota

Červené vína

Suché/Biele vína

Ružové vína

Šumivé vína
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OVLÁDACÍ PANEL (OVLÁDACIE PRVKY VO VNÚTRI)

A B DC E

F

A. Napájanie B. Svetlo C. Zobrazenie v 
hornej zóne

D. Zvýšenie 
teploty

E. Zníženie 
teploty

F. Zamknutie/ 
Odomknutie

G. Prepínač 
ºC/ºF

H. Indikátor 
funkcie 1

I. Zobrazenie v 
spodnej zóne

J. Indikátor 
funkcie 2

K. Voľba zóny

ZAPNUTIE/VYPNUTIE NAPÁJANIA

 a podržte ju 10 sekúnd.

 a jej podržaním v trvaní 10 sekúnd.

Varovanie: Aby nedošlo k poškodeniu kompresora, nezapínajte spotrebič znovu počas 5 

minút po jeho vypnutí.

ODOMKNUTIE OVLÁDACIEHO PANELA

 2 prstami 
súčasne a podržte ich v trvaní 3 sekúnd. Po odomknutí budete počuť zvukový signál.

10 sekúnd keď sa ho nikto 
nedotkol.

nastavenie teploty.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE VNÚTORNÉHO OSVETLENIA

 na zapnutie (alebo vypnutie) vnútorného LED 
osvetlenia.
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DISPLEJ ZOBRAZENIA TEPLOTY

digitálne číslice nastavenú teplotu.
„HH“ alebo „LL“ a bude 

znieť nepretržitý zvukový signál. Ak táto situácia nastane, bude spotrebič vďaka premyslenému dizajnu 
pravidelne spúšťať kompresor a ventilátory, aby udržal chlad vnútri skrinky a ochránil tak uložené vína.

Varovanie: Aby nedošlo k znehodnoteniu uložených vín, dôrazne vám odporúčame, aby ste 
nechali spotrebič okamžite opraviť, pretože záložný periodický beh nezaistí dosiahnutie teploty, 
ktorú ste nastavili.

NASTAVENIE TEPLOTNÉHO ROZSAHU

spodnú zónu.

  v trvaní 3 sekúnd, na displeji začne blikať „E“--„F“--„H“--„L“ v postupnom poradí so 
zvukovým signálom po každom stlačení.

Zobrazenie Teplotný rozsah (Duálna zóna)

Horná zóna Spodná zóna

E (Počiatočné)

F

H

L

 NASTAVENIE TEPLOTY

spodnú zónu.
  alebo   nastavíte požadovanú teplotu, budete musieť dotykom značky 

nastaviť zónu. Keď je zóna pripravená na nastavenia, teplota zóny bude blikať.
  alebo   vyvoláte predtým nastavenú teplotu zobrazenú na digitálnom 

displeji.
  

 VOĽBA ZOBRAZENIA STUPŇOV FAHRENHEITA (°F) A CELZIA (°C)

Priamym dotykom značky 
súčasne.

* Pri modeloch PW 38 GDFB, sa stupne Celzia a Fahrenheita ľavej a pravej zóny zmenia súčasne bez ohľadu na 
vyššie uvedenú operáciu v ľavej alebo pravej zóne.
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OVLÁDACÍ PANEL PW 46 GDFB S OVLÁDACÍMI PRVKAMI NA DVIERKACH

Napájanie

Svetlo Odomknúť Zap./Vyp. Zníženie 
teploty

Nastaviť

Horná zóna Spodná zóna

Displej
Zvýšenie 
teploty Nastavenie tepl. rozsahu

ZAPNUTIE/VYPNUTIE NAPÁJANIA

POWER

jedenkrát stlačte tlačidlo napájania. Keď zaznie jeden zvukový signál, podržte stlačené 
tlačidlo napájania na 10 sekúnd a vinotéka sa vypne. Po vypnutí vinotéky počkajte 
najmenej 5 minút kým ju opäť uvediete do prevádzky. Toto obmedzí nadmerné 
opotrebovanie kompresora. 

 Varovanie

Aby ste predišli poškodeniu kompresora, nezapínajte spotrebič znovu do 5 minút po 
vypnutí napájania. 

ODOMKNUTIE OVLÁDACIEHO PANELA

Unlock
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 VOĽBA ZOBRAZENIA STUPŇOV FAHRENHEITA (°F) A CELZIA (°C)

°C/°F

 NASTAVENIE TEPLOTY

SET

nastaveniam. 

 NASTAVENIE TEPLOTY

Temp. Up

Temp. 

Down
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Nastavenie 

tepl. 

rozsahu

3 

sekundy na potvrdenie vašej možnosti. Vaša vinotéka je pôvodne nastavená na „E“, 
čo je ideálna teplota na skladovanie červeného vína.

Zobrazenie Teplotný rozsah

Horná zóna Spodná zóna

E (Počiatočné)

F

H

L

Poznámka:

Ovládací panel sa automaticky uzamkne, keď zostane nedotknutý v trvaní 15 sekúnd. Pred nastavením 
nezabudnite odomknúť ovládací panel. Ak ovládací panel zostane nedotknutý v trvaní 15 sekúnd, s 
výnimkou tlačidla napájania sa podsvietenie všetkých ostatných tlačidiel vypne. 

 NASTAVENIE TEPLOTY

     

                                

Displej je možné vypnúť, aby pôsobil menej rušivo. Vaša vinotéka bude naďalej pracovať, ale nebude 
viditeľný displej na vinotéke. Teplotu vo vinotéke budete môcť skontrolovať stlačením tlačidla Napájania.
Ak chcete zapnúť alebo vypnúť displej, stlačte tlačidlo °C/°F v trvaní 5 sekúnd, pokiaľ je ovládací panel 
uzamknutý. 
Keď začne blikať indikátor ON/OF, ďalším stlačením tlačidla °C/°F vstúpite do rozhrania danej možnosti. „ON“ 
bude zobrazené na displeji stále, zatiaľ čo možnosť „OF“ vypne displej. Nechajte ovládací panel nedotknutý v 
trvaní 5 sekúnd na potvrdenie svojej voľby.

Poznámka: 
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STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

 ČISTENIE VINOTÉKY

sódy na 1 liter teplej vody.

poličky vyschnúť.

špongie alebo utierky.

jemnou utierkou.

nehrdzavejúcej ocele oceľovými časticami a môže dôjsť aj k hrdzaveniu.

 VYBRATIE POLIČIEK

priamo pod plastovou zarážkou a zdvihnite drevenú poličku.
Zaistite, prosím, ich navrátenie na miesto pri vrátení poličky späť.

správne vložené, vytiahnite poličky úplne von do polohy zarážky (STOPPER) a zatlačte ich niekoľkokrát 
späť.

BA

A. Výrez B. Plastová zarážka

4 vodiacich kolíkov zasúvacej koľajničky.
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Vodiaci kolík

Výrez

Zarážka

 VÝMENA UHLÍKOVÉHO FILTRA (VOLITEĽNÁ MOŽNOSŤ)

Pre zretie vína je dôležitá dobrá kvalita okolitého vzduchu. Uhlíkový filter je veľmi užitočný, pretože vstrebáva 
zápach a zlepšuje kvalitu vzduchu. Pri modeloch s uhlíkovým filtrom odporúčame, aby ste jedenkrát ročne 
tento filter vymenili. Filter si, prosím, objednajte u vášho predajcu.
Vybratie uhlíkového filtra:

jeho vybratie;
Opätovné vloženie uhlíkového filtra:

aby zacvakol do správnej polohy.

ODMRAZOVANIE

o Odmrazovanie prebieha vnútri vašej vinotéky počas jej prevádzky automaticky. Voda z odmrazovania sa 
zachytáva odparovacou miskou a automaticky sa tu odparuje.

o Odparovaciu misku a vypúšťací otvor vody z odmrazovania je potrebné pravidelne čistiť. Tým sa zabráni 
zhromažďovaniu vody v dolnej časti vinotéky, namiesto jej tečenia vypúšťacím kanálom na odmrazovanie 
a vypúšťacím otvorom.

o Mali by ste dávať pozor a zaistiť, aby sa fľaše vína nedotýkali zadnej steny spotrebiča, pretože by to mohlo 
prerušiť proces automatického odmrazovania a odkloniť vodu do základne vašej vinotéky.

 PREMIESTŇOVANIE VAŠEJ VINOTÉKY

Ak potrebujete premiestniť vašu vinotéku na iné miesto, postupujte, prosím, nasledujúcim spôsobom.

o Bezpečne prilepte páskou všetky voľné predmety vnútri spotrebiča, ako napríklad poličky.
o Zaskrutkujte nastaviteľné nožičky hore k základni, aby ste zabránili ich poškodeniu.
o Zaistite páskou uzatvorenie dvierok.
o Zaistite, aby stál spotrebič počas prepravy vo zvislej polohe. Aby ste tiež zabránili poškodeniu vonkajšieho 

plášťa, obaľte spotrebič dekou alebo podobnou látkou.
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 VÝPADOK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE

o Ak dôjde pri spotrebiči k výpadku dodávky elektrickej energie, dokáže niekoľko hodín udržiavať teplotu 
vnútri skrinky. Za predpokladu, že je minimalizovaný počet otvárania dvierok.

o Ak je výpadok dlhší, než niekoľko hodín, budete potrebovať uložiť obsah na iné miesto, aby nedošlo k 
jeho znehodnoteniu zvýšením teploty.

DÔLEŽITÉ: Ak je spotrebič odpojený od sieťového napájania, dôjde k výpadku napájania alebo spotrebič 
vypnete, musíte pred jeho opätovným zapnutím 5 minút počkať. Ak sa ho pokúsite opäť zapnúť pred 
uplynutím tohto času, môže dôjsť k poškodeniu kompresora.

 DOVOLENKA

Krátka dovolenka: V prípade dovolenky, ktorá je kratšia než 3 týždne, ponechajte vinotéku v prevádzke.
Dlhá dovolenka:
o Ak nebudete váš spotrebič používať dlhší čas, mali by ste fľaše s vínom vybrať a spotrebič vypnúť.
o Vnútorné priestory by ste mali očistiť pomocou roztoku jedlej sódy a vlažnej vody.
o Vnútorné priestory by ste potom mali dôkladne vysušiť.
o Aby nedošlo k rastu plesní, ponechajte dvierka mierne pootvorené.

 ODPOJENIE NAPÁJANIA

o Ak je spotrebič odpojený od sieťového napájania alebo ak dôjde k výpadku napájania, musíte pred 
opätovným spustením spotrebiča 5 minút počkať. Ak sa pokúsite vinotéku opäť spustiť pred uplynutím 5 
minút, môže dôjsť k jej poruche.
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RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak sa vám zdá, že spotrebič nefunguje správne, skúste pred tým, než zavoláte do servisu, pomocou 
nasledujúcich pokynov skúsiť problém vyriešiť sami.

Č. PROBLÉM MOŽNÁ PRÍČINA PROBLÉMU/OPATRENIE

1 Vinotéka nefunguje
Spotrebič nie je pripojený k sieti.
Spotrebič je vypnutý.
Bol aktivovaný istič alebo je vypálená poistka.

2 Vinotéka nedostatočne chladí.

Skontrolujte nastavenie teploty.
Teplota okolitého prostredia môže vyžadovať vyššie 
nastavenie.
Dvierka sa veľmi často otvárajú.
Dvierka nie sú celkom dovreté.
Tesnenie dvierok riadne netesní.

3 Časté automatické zapnutie a vypnutie.

Teplota v miestnosti je vyššia, ako obvykle.
Do vinotéky sa pridalo veľké množstvo položiek.
Dvierka sa veľmi často otvárajú.
Dvierka nie sú celkom dovreté.
Ovládač teploty nie je správne nastavený.
Tesnenie dvierok riadne netesní.

4 Nefunguje osvetlenie.

Spotrebič nie je pripojený k sieti.
Bol aktivovaný istič alebo je vypálená poistka.
Osvetlenie je vypnuté.
Ohľadom opravy a výmeny kontaktujte servisné 
stredisko.

5 Veľmi veľké vibrácie.
Kontrolou sa uistite, či je spotrebič vyrovnaný.
Kontrolou sa uistite, či vo vnútri skrinky alebo v 
komore kompresora nie sú žiadne uvoľnené diely.

6 Vinotéka sa zdá byť veľmi hlučná.

Drnčivý zvuk môže byť spôsobený prúdením 
chladiva. Ide o normálny jav.
Na konci každého cyklu začujete bublajúci zvuk, 
ktorý je spôsobený prúdením chladiva.
Sťahovanie a rozširovanie vnútorných stien môže 
spôsobovať praskavý alebo pukavý zvuk.
Spotrebič nie je vyrovnaný.

7 Dvierka sa správne nezatvárajú.

Vinotéka nie je vyrovnaná.
Zmena smeru otvárania dvierok sa vykonalo 
nesprávne.
Tesnenie je znečistené.
Poličky sú nesprávne umiestnené.

8
Na displeji sa zobrazuje„HH“ alebo„LL“ 
namiesto digitálnej číslice, a/alebo sa ozýva 
nepretržitý zvukový signál.

Porucha teplotnej sondy.
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ZMENA SMERU OTVÁRANIA DVIEROK

Poznámky:

pravým závesom dvierok. 

PRE PW 38 GDFB S OVLÁDACÍMI PRVKAMI VO VNÚTRI

PRE PW 17 GDFB/PW 32 GD/PW 46 GDFB OVLÁDACIE PRVKY VO VNÚTRI

Poznámky:

ľavý 

horný záves a ľavý spodný záves.

1. Otvorte dvierka a uvoľnite 2 skrutky z otočného závesu spodného pravého závesu.

Spodný pravý záves

Otočný záves

Skrutky

2. Opatrne vyberte dvierka z horného pravého závesu a dávajte pozor, aby ste ich nepoškrabali. Vyberte 
otočný záves z otvoru závesu dvierok.

Horný pravý záves

Spodný pravý záves Otočný záves

Dvierka
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3. Odskrutkujte horný pravý záves a spodný pravý záves zo skrinky. Odložte si ich pre opätovnú inštaláciu 
dvierok.

Horný pravý záves

Spodný pravý záves

4. Vyberte 6 plastových krytov v ľavom prednom rohu skrinky. A premiestnite ich všetky na pravú stranu.

Plastové kryty (6 ks)
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5. Nainštalujte horný ľavý záves a spodný ľavý záves na ľavú stranu spotrebiča. Uistite sa, či sú skrutky 
dotiahnuté.

Horný pravý záves
Spodný pravý záves

6.

 

Kryt závesu
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7. Vložte otočný záves do otvoru spodného závesu dvierok.

Otočný záves

8. Nainštalujte dvierka na ľavý záves a utiahnite otočný závesu pomocou 2 skrutiek.

     

Spodný ľavý záves

Skrutky (2 ks)

Otočný 
záves
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PRE PW 166 GD S OVLÁDACÍMI PRVKAMI VO VNÚTRI

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
Odporúčame vám, aby ste zaistili poličky na mieste pomocou lepiacej pásky, aby pri manipulácii so 
spotrebičom nedošlo k poškodeniu, a všetky odstránené diely starostlivo uschovajte.

1. Pomocou plochého skrutkovača vyberte kryt otvoru a kryt horného závesu na hornej strane. Zložte 
horný záves odskrutkovaním skrutiek so šesťhrannou hlavou (4 ks). Teraz s vašim pomocníkom opatrne 
zdvihnite dvierka zo spodného závesu a opatrne ich položte nabok. Pre opätovnú inštaláciu je dôležité, 
aby podložka závesu   zostala v hornej časti spodného závesu.

Kryt otvoru

Kryt horného závesu

Skrutka so šesťhrannou hlavou (4 ks)

Horný záves

Dvierka

2. 

spodnej časti dvierok) sprava doľava.

Kryt otvoru závesu
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3.  Zložte kryt spodného závesu opatrným vypáčením malým plochým skrutkovačom. Zložte spodný záves 
odskrutkovaním skrutiek so šesťhrannou hlavou (4 ks). Odskrutkujte z ľavej spodnej strany skrutky 

priskrutkujte pomocou skrutiek so šesťhrannou hlavou (4 ks). Premiestnite skrutky s valcovou zaoblenou 
hlavou (4 ks) k pravej spodnej strane a zaskrutkujte ich.

Skrutky so zaoblenou 
hlavou (4 ks)

Kryt spodného 
závesu

Skrutky so 
šesťhrannou 
hlavou (4 ks)

Skrutky so 
šesťhrannou 
hlavou (4 ks)

Skrutky so zaoblenou 
hlavou (4 ks)

Spodný 
záves

Spodný 
záves

Podložka 
závesu

Podložka závesu

Kryt spodného 
závesu

4.  Držte s pomocníkom pevne dvierka a umiestnite ich na hornú časť spodného závesu; uistite sa, či je 
otočný záves na správnom mieste voči podložke závesu. Vložte kolík horného závesu do vložky na pravej 
hornej strane a pripevnite ho pomocou skrutiek so šesťhrannou hlavou (4 ks). Zakryte horný záves a 
spodný záves krytom horného a krytom spodného závesu. Zakryte otvory pre skrutky závesu na pravej 
hornej strane pomocou krytky otvoru.

Podložka závesu

Skrutky so 
šesťhrannou 
hlavou (4 ks) Kryt horného 

závesuHorný záves

Horný záves
Kryt 
otvoru

Vložka

Dvierka

Spodný záves Kryt spodného 
závesu
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INFORMAČNÝ LIST

Informačný list
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2016

Názov alebo ochranná známka výrobcu: PHILCO

Adresa výrobcu: PHILCO, FAST ČR, a.s. U Sanitasu 1621 Říčany 251 01, Czech Republic

Identifikačná značka modelu: PW 17 GDFB

Typ chladiaceho zariadenia: 

Spotrebič s nízkym hlukom: Nie Typ spotrebiča: voľne stojaci

Zariadenie na skladovanie vína: Áno Ostatné chladiace spotrebiče: Nie

Základné špecifikácie:

Parameter Hodnota Parameter Hodnota

Rozmery v mm

Výška 853

Celkový objem (dm³ alebo l) 54Šírka 295

570

Index energetickej účinnosti (EEI) 171 Trieda energetickej účinnosti* G

Akustický zvuk emisie hluku
(dB(A) re 1 pW) 39 Trieda akustických emisií hluku C

Ročná spotreba energie (kWh/rok) Klimatická trieda: mierne, 
subtropické

ktorú je chladiace zariadenie vhodné 16 ktorú je chladiace zariadenie je 
vhodné

38

Nastavenie spotrebiča na zimu Nie

Špecifikácia priestoru:

Typ priestoru

Parametre a hodnoty chladiaceho priestoru

Objem spotrebiča 
(dm³ alebo l)

Odporučené 
nastavenie 
teploty pre 

optimalizované 
skladovanie 

Tieto nastavenia 
nesmú byť 
v rozpore s 

podmienkami 
skladovania 

stanovenými v 
tabuľke 3 prílohy 

IV 

Mraziaca 
kapacita (kg/24h)

Typ 
odmrazovania:

(auto-
odmrazovanie 

= A,

manuálne 
odmrazovanie 

= M)

Komora/špajza Nie - - - -

Skladovanie vína Áno 54 - - A

Pivničný priestor Nie - - - -
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Čerstvé potraviny Áno - - - -

Mraziaci priestor Nie - - - -

0-hviezdičiek 
alebo výrobník 
ľadu

Nie - - - -

1-hviezdička Nie - - - -

2-hviezdička Nie - - - -

3-hviezdička Nie - - - -

4-hviezdička Nie - - - -

2-hviezdičkový 
priestor Áno - - - -

Zásuvka s 
meniacou sa 
teplotou

- - - - -

Parametre svetelného zdroja:

Typ svetelného zdroja LED

Trieda energetickej účinnosti osvetlenia -

Minimálna doba trvania záruky ponúkanej výrobcom: 24 mesiacov

Dodatočné informácie:

Webový odkaz na web výrobcu, kde sú informácie uvedené v bode 4 (a) prílohy nariadenia Komisie 

(EÚ) 2019/2022 nájdené: 

* A  (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť)
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Informačný list
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2016

Názov alebo ochranná známka výrobcu: PHILCO

Adresa výrobcu: PHILCO, FAST ČR, a.s. U Sanitasu 1621 Říčany 251 01, Czech Republic

Identifikačná značka modelu: PW 32 GD

Typ chladiaceho zariadenia: 

Spotrebič s nízkym hlukom: Nie Typ spotrebiča: voľne stojaci

Zariadenie na skladovanie vína: Áno Ostatné chladiace spotrebiče: Nie

Základné špecifikácie:

Parameter Hodnota Parameter Hodnota

Rozmery v mm

Výška 853

Celkový objem (dm³ alebo l) 85Šírka 380

570

Index energetickej účinnosti (EEI) 171 Trieda energetickej účinnosti* G

Akustický zvuk emisie hluku
(dB(A) re 1 pW) 39 Trieda akustických emisií hluku C

Ročná spotreba energie (kWh/rok) 139 Klimatická trieda: mierne, 
subtropické

ktorú je chladiace zariadenie vhodné 16 ktorú je chladiace zariadenie je 
vhodné

38

Nastavenie spotrebiča na zimu Nie

Špecifikácia priestoru:

Typ priestoru

Parametre a hodnoty chladiaceho priestoru

Objem spotrebiča 
(dm³ alebo l)

Odporučené 
nastavenie 
teploty pre 

optimalizované 
skladovanie 

Tieto nastavenia 
nesmú byť 
v rozpore s 

podmienkami 
skladovania 

stanovenými v 
tabuľke 3 prílohy 

IV 

Mraziaca 
kapacita (kg/24h)

Typ 
odmrazovania:

(auto-
odmrazovanie 

= A,

manuálne 
odmrazovanie 

= M)

Komora/špajza Nie - - - -

Skladovanie vína Áno 85 12 - A

Pivničný priestor Nie - - - -
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Čerstvé potraviny Áno - - - -

Mraziaci priestor Nie - - - -

0-hviezdičiek 
alebo výrobník 
ľadu

Nie - - - -

1-hviezdička Nie - - - -

2-hviezdička Nie - - - -

3-hviezdička Nie - - - -

4-hviezdička Nie - - - -

2-hviezdičkový 
priestor Áno - - - -

Zásuvka s 
meniacou sa 
teplotou

- - - - -

Parametre svetelného zdroja:

Typ svetelného zdroja LED

Trieda energetickej účinnosti osvetlenia -

Minimálna doba trvania záruky ponúkanej výrobcom: 24 mesiacov

Dodatočné informácie:

Webový odkaz na web výrobcu, kde sú informácie uvedené v bode 4 (a) prílohy nariadenia Komisie 

(EÚ) 2019/2022 nájdené: 

* A  (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť)
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Informačný list
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2016

Názov alebo ochranná známka výrobcu: PHILCO

Adresa výrobcu: PHILCO, FAST ČR, a.s. U Sanitasu 1621 Říčany 251 01, Czech Republic

Identifikačná značka modelu: PW 38 GDFB

Typ chladiaceho zariadenia: 

Spotrebič s nízkym hlukom: Nie Typ spotrebiča: voľne stojaci

Zariadenie na skladovanie vína: Áno Ostatné chladiace spotrebiče: Nie

Základné špecifikácie:

Parameter Hodnota Parameter Hodnota

Rozmery v mm

Výška 820

Celkový objem (dm³ alebo l) 116Šírka 595

570

Index energetickej účinnosti (EEI) 170 Trieda energetickej účinnosti* G

Akustický zvuk emisie hluku
(dB(A) re 1 pW) 40 Trieda akustických emisií hluku C

Ročná spotreba energie (kWh/rok) 142 Klimatická trieda: mierne, 
subtropické

ktorú je chladiace zariadenie vhodné 16 ktorú je chladiace zariadenie je 
vhodné

38

Nastavenie spotrebiča na zimu Nie

Špecifikácia priestoru:

Typ priestoru

Parametre a hodnoty chladiaceho priestoru

Objem spotrebiča 
(dm³ alebo l)

Odporučené 
nastavenie 
teploty pre 

optimalizované 
skladovanie 

Tieto nastavenia 
nesmú byť 
v rozpore s 

podmienkami 
skladovania 

stanovenými v 
tabuľke 3 prílohy 

IV 

Mraziaca 
kapacita (kg/24h)

Typ 
odmrazovania:

(auto-
odmrazovanie 

= A,

manuálne 
odmrazovanie 

= M)

Komora/špajza Nie - - - -

Skladovanie vína Áno 116 - - A

Pivničný priestor Nie - - - -
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Čerstvé potraviny Áno - - - -

Mraziaci priestor Nie - - - -

0-hviezdičiek 
alebo výrobník 
ľadu

Nie - - - -

1-hviezdička Nie - - - -

2-hviezdička Nie - - - -

3-hviezdička Nie - - - -

4-hviezdička Nie - - - -

2-hviezdičkový 
priestor Áno - - - -

Zásuvka s 
meniacou sa 
teplotou

- - - - -

Parametre svetelného zdroja:

Typ svetelného zdroja LED

Trieda energetickej účinnosti osvetlenia -

Minimálna doba trvania záruky ponúkanej výrobcom: 24 mesiacov

Dodatočné informácie:

Webový odkaz na web výrobcu, kde sú informácie uvedené v bode 4 (a) prílohy nariadenia Komisie 

(EÚ) 2019/2022 nájdené: 

* A  (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť)
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Informačný list
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2016

Názov alebo ochranná známka výrobcu: PHILCO

Adresa výrobcu: PHILCO, FAST ČR, a.s. U Sanitasu 1621 Říčany 251 01, Czech Republic

Identifikačná značka modelu: PW 46 GDFB

Typ chladiaceho zariadenia: 

Spotrebič s nízkym hlukom: Nie Typ spotrebiča: voľne stojaci

Zariadenie na skladovanie vína: Áno Ostatné chladiace spotrebiče: Nie

Základné špecifikácie:

Parameter Hodnota Parameter Hodnota

Rozmery v mm

Výška 813

Celkový objem (dm³ alebo l) 135Šírka 595

570

Index energetickej účinnosti (EEI) 181 Trieda energetickej účinnosti* G

Akustický zvuk emisie hluku
(dB(A) re 1 pW) 40 Trieda akustických emisií hluku C

Ročná spotreba energie (kWh/rok) 156 Klimatická trieda: mierne, 
subtropické

ktorú je chladiace zariadenie vhodné 16 ktorú je chladiace zariadenie je 
vhodné

38

Nastavenie spotrebiča na zimu Nie

Špecifikácia priestoru:

Typ priestoru

Parametre a hodnoty chladiaceho priestoru

Objem spotrebiča 
(dm³ alebo l)

Odporučené 
nastavenie 
teploty pre 

optimalizované 
skladovanie 

Tieto nastavenia 
nesmú byť 
v rozpore s 

podmienkami 
skladovania 

stanovenými v 
tabuľke 3 prílohy 

IV 

Mraziaca 
kapacita (kg/24h)

Typ 
odmrazovania:

(auto-
odmrazovanie 

= A,

manuálne 
odmrazovanie 

= M)

Komora/špajza Nie - - - -

Skladovanie vína Áno 135 - - A

Pivničný priestor Nie - - - -
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Čerstvé potraviny Áno - - - -

Mraziaci priestor Nie - - - -

0-hviezdičiek 
alebo výrobník 
ľadu

Nie - - - -

1-hviezdička Nie - - - -

2-hviezdička Nie - - - -

3-hviezdička Nie - - - -

4-hviezdička Nie - - - -

2-hviezdičkový 
priestor Áno - - - -

Zásuvka s 
meniacou sa 
teplotou

- - - - -

Parametre svetelného zdroja:

Typ svetelného zdroja LED

Trieda energetickej účinnosti osvetlenia -

Minimálna doba trvania záruky ponúkanej výrobcom: 24 mesiacov

Dodatočné informácie:

Webový odkaz na web výrobcu, kde sú informácie uvedené v bode 4 (a) prílohy nariadenia Komisie 

(EÚ) 2019/2022 nájdené: 

* A  (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť)
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Informačný list
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2016

Názov alebo ochranná známka výrobcu: PHILCO

Adresa výrobcu: PHILCO, FAST ČR, a.s. U Sanitasu 1621 Říčany 251 01, Czech Republic

Identifikačná značka modelu: PW 166 GD

Typ chladiaceho zariadenia: 

Spotrebič s nízkym hlukom: Nie Typ spotrebiča: voľne stojaci

Zariadenie na skladovanie vína: Áno Ostatné chladiace spotrebiče: Nie

Základné špecifikácie:

Parameter Hodnota Parameter Hodnota

Rozmery v mm

Výška 1770

Celkový objem (dm³ alebo l) 418Šírka 595

680

Index energetickej účinnosti (EEI) 182 Trieda energetickej účinnosti* G

Akustický zvuk emisie hluku
(dB(A) re 1 pW) 40 Trieda akustických emisií hluku C

Ročná spotreba energie (kWh/rok) 192 Klimatická trieda: mierne

ktorú je chladiace zariadenie vhodné 16 ktorú je chladiace zariadenie je 
vhodné

32

Nastavenie spotrebiča na zimu Nie

Špecifikácia priestoru:

Typ priestoru

Parametre a hodnoty chladiaceho priestoru

Objem spotrebiča 
(dm³ alebo l)

Odporučené 
nastavenie 
teploty pre 

optimalizované 
skladovanie 

Tieto nastavenia 
nesmú byť 
v rozpore s 

podmienkami 
skladovania 

stanovenými v 
tabuľke 3 prílohy 

IV 

Mraziaca 
kapacita (kg/24h)

Typ 
odmrazovania:

(auto-
odmrazovanie 

= A,

manuálne 
odmrazovanie 

= M)

Komora/špajza Nie - - - -

Skladovanie vína Áno 418 - - A

Pivničný priestor Nie - - - -
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Čerstvé potraviny Áno - - - -

Mraziaci priestor Nie - - - -

0-hviezdičiek 
alebo výrobník 
ľadu

Nie - - - -

1-hviezdička Nie - - - -

2-hviezdička Nie - - - -

3-hviezdička Nie - - - -

4-hviezdička Nie - - - -

2-hviezdičkový 
priestor Áno - - - -

Zásuvka s 
meniacou sa 
teplotou

- - - - -

Parametre svetelného zdroja:

Typ svetelného zdroja LED

Trieda energetickej účinnosti osvetlenia -

Minimálna doba trvania záruky ponúkanej výrobcom: 24 mesiacov

Dodatočné informácie:

Webový odkaz na web výrobcu, kde sú informácie uvedené v bode 4 (a) prílohy nariadenia Komisie 

(EÚ) 2019/2022 nájdené: 

* A  (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť)
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TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie nájdete na typovom štítku na vnútornej strane spotrebiča a na energetickom štítku. QR 
kód na dodanom energetickom štítku obsahuje odkaz na registráciu spotrebiča v databáze EU Eprel. Odložte 
si energetický štítok, návod na obsluhu a ďalšie dokumenty dodané so spotrebičom. 

INFORMÁCIE O TESTOVANÍ

Dodávaný spotrebič je v súlade s EcoDesignom a 
. Súčasťou tohto návodu sú požiadavky na prístup vzduchu pre 

správnu funkciu spotrebiča, minimálna vzdialenosť od steny a rozmery spotrebiča. Ak máte ďalšie otázky, 
obráťte sa na výrobcu. 

STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

Vždy používajte originálne náhradné diely. 
Názov modelu a sériové číslo nájdete na typovom štítku. Pozícia typového štítku môže byť zmenená bez 
predchádzajúceho upozornenia. 
Originálne náhradné diely pre niektoré konkrétne komponenty sú k dispozícii minimálne 7 alebo 10 rokov, v 
závislosti od typu komponentu, od uvedenia poslednej jednotky modelu na trh. 
Ak sa chcete obrátiť na náš autorizovaný servis, pripravte si označenie modelu, sériové číslo a popis chyby. 

Dokumenty môžete stiahnuť na www.philco.sk.

Ak chcete nahlásiť poruchu a získať ďalšie servisné informácie, navštívte stránku www.philco.sk/servisne-
miesta.

Zmeny vyhradené. 
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POKYNY A INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA LIKVIDÁCIE POUŽITÝCH 

OBALOVÝCH MATERIÁLOV
Obalové materiály zlikvidujte na verejnom mieste pre likvidáciu odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH 

SPOTREBIČOV
Význam symbolu na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale znamená, že s týmto výrobkom 
nesmie byť zaobchádzané ako s komunálnym odpadom. Tento výrobok zlikviduje na príslušnom 
zbernom mieste pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Poprípade je 
možné v niektorých štátoch Európskej únie alebo iných európskych štátoch vrátiť svoje výrobky 
miestnemu predajcovi, v prípade kúpy podobného nového výrobku. Správna likvidácia tohto 
výrobku pomôže ušetriť cenné prírodné zdroje a pomôcť pri prevencii prípadného negatívneho 
vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorému by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej 
likvidácie odpadu. Podrobnejšie informácie získate od miestneho úradu alebo v najbližšom 
stredisku pre zber odpadu. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže podliehať 
vnútroštátnym predpisom o pokutách.

Pre podnikateľské subjekty v Európskej únii

Ak chcete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenie, vyžiadajte si potrebné informácie od 
svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v iných štátoch mimo Európskej únie

Ak chcete zlikvidovať tento výrobok, vyžiadajte si nevyhnutné informácie o správnom spôsobe 
likvidácie od miestnych úradov alebo svojho predajcu.

Zmeny v texte, dizajne a technických údajoch sa môžu vyskytnúť bez predchádzajúceho upozornenia a
vyhradzujeme si právo vykonať tieto zmeny.

Originál tohto návodu na obsluhu je v českom jazyku.

 VAROVANIE! POČAS POUŽÍVANIA, ÚDRŽBY A LIKVIDÁCIE 
SPOTREBIČA VENUJTE POZORNOSŤ SYMBOLOM PODOBNÝM 
AKO NA ĽAVEJ STRANE, KTORÉ SÚ UMIESTNENÉ NA ZADNEJ 
STRANE SPOTREBIČA (ZADNÝ PANEL ALEBO KOMPRESOR) A SÚ 
ŽLTEJ ALEBO ORANŽOVEJ FARBY. 
JE TO VÝSTRAŽNÝ SYMBOL RIZIKA POŽIARU. V POTRUBIACH 
S CHLADIVOM A V KOMPRESORE SA NACHÁDZAJÚ HORĽAVÉ 
MATERIÁLY. POČAS POUŽÍVANIA, SERVISU A LIKVIDÁCIE BUĎTE 
PROSÍM ĎALEKO OD ZDROJA. 



NOTES/POZNÁMKY/NOTATKI
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