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BLAHOP¤EJEME VÁM K ZAKOUPENÍ NOVÉ VINOTÉKY

• Dûkujeme Vám, Ïe jste nám volbou znaãkového v˘robku Teka projevili svoji dÛvûru. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe
Vám nov˘ v˘robek poskytne dobré sluÏby a rychle se stane ve va‰í domácnosti nepostradateln˘m.

• Ovládání a pouÏívání tohoto spotfiebiãe je velmi jednoduché. Pfiesto vám doporuãujeme prostudovat tento
návod k obsluze, kter˘ vám ukáÏe, jak správnû a bezpeãnû pouÏívat vá‰ nov˘ v˘robek a jak mÛÏete skuteã-
nû plnû vyuÏívat v‰echny jeho funkce, dovednosti a pfiíjemné vlastnosti. ¤iìte se doporuãeními v odstavci
„Bezpeãnostní pokyny“, “Obsluha“ a „ÚdrÏba“ tak, aby Vám Vá‰ nov˘ v˘robek dlouho a spolehlivû slouÏil.

• Návod k obsluze si dobfie uschovejte pro pozdûj‰í moÏnost ovûfiení nûkter˘ch rad a informací.

***

• Pro zaji‰tûní technického v˘voje a dal‰í modernizace si v˘robce vyhrazuje právo v pfiípadû potfieby zmûnit
bez pfiedchozího upozornûní a závazkÛ vzhled, technické provedení nebo pfiíslu‰enství tohoto v˘robku.

OBAL V¯ROBKU

• Byly splnûny povinnosti vypl˘vající ze zákona ã. 477/2001 Sb. o obalech, vãetnû uhrazení finanãního pfiís-
pûvku organizaci zaji‰Èující vyuÏití obalového materiálu.

• Doporuãujeme uschovat po dobu záruky obal v˘robku vãetnû v˘plní, pro moÏnost bezpeãného pfiepravení
do servisního stfiediska.

Tento elektrick˘ spotfiebiã odpovídá ãesk˘m i evropsk˘m normám, t˘kajících se bezpeãnosti elek-
trick˘ch spotfiebiãÛ urãen˘ch do domácností a ochrany pfied elektromagnetickou interferencí a bylo
na nûj vystaveno „Prohlá‰ení o shodû“.

LIKVIDACE

Likvidace obalového materiálu
• V‰echny pouÏité materiály jsou ekologické a lze je bez nebezpeãí umístit na místo urãené obcí

k ukládání odpadÛ. Obal z nového v˘robku zlikvidujte pfiimûfien˘m zpÛsobem.
• PouÏité plasty mohou b˘t recyklovány a jsou oznaãeny: 

PE = polyetylen, PS = polystyren, PP = polypropylen
• Kartónové ãásti obalu byste mûli odvézt do sbûrny nebo do kontejneru se star˘m papírem.

Likvidace vyslouÏilého spotfiebiãe
• AÏ jednoho dne Vá‰ star˘ elektrick˘ spotfiebiã definitivnû vyfiadíte z provozu, zamezte jeho zneuÏití

od‰típnutím pfiívodního kabelu a dopravte jej do nejbliÏ‰ího stfiediska recyklace odpadÛ. Nevyhazuj-
te star˘ spotfiebiã do odpadu spolu s domovním odpadem, ale kontaktujte své místní úfiady a zjis-
tûte, zda a kde jsou ve va‰í oblasti místa, kde lze spotfiebiã recyklovat.

• Prosím, dodrÏujte národní a regionální pfiedpisy t˘kající se vyhazování spotfiebiãÛ a obalového ma-
teriálu do odpadu, jakoÏ i znaãení materiálÛ (tfiídûní odpadÛ, sbûr odpadÛ, sbûrná místa).

Podrobné informace na www.elektrowin.cz



• Va‰e volnû stojící vinotéka je urãena v˘hradnû pro
uchovávání ãerveného nebo bílého vína ve sklenû-
né lahvi v domácnosti. V˘robce neruãí za ‰kody,
jeÏ budou zpÛsobeny pouÏíváním, které by bylo
v rozporu s pÛvodním urãením spotfiebiãe nebo je-
ho ‰patnou obsluhou.

• JestliÏe jste zakoupili tento spotfiebiã, abyste s ním
nahradili star˘ spotfiebiã ve Va‰í domácnosti opat-
fien˘ zámkem dvefií, kter˘ nelze odemknout zevnitfi,
ujistûte se, Ïe tento zámek je nepouÏiteln˘ nebo jej
odstraÀte. Zamezíte tím nebezpeãí, Ïe se ve skfiíni
opu‰tûného spotfiebiãe pfied jeho likvidací zamknou
malé dûti a bez moÏnosti úniku se udusí.

• Pfied prvním pouÏitím spotfiebiãe se fiádnû seznamte
s návodem k obsluze a pfii dodrÏování uveden˘ch po-
kynÛ se vyvarujte rizikov˘ch situací, které vám mo-
hou zpÛsobit újmu na zdraví nebo ‰kodu na majetku.

• Pfied zasunutím vidlice pfiívodního vedení spotfiebi-
ãe do zásuvky pevného elektrického rozvodu se
ujistûte o tom, Ïe napûtí v síti odpovídá napûtí
uvedenému na typovém ‰títku spotfiebiãe (230 V).
Instalaci by mûl provést odborník.

• Nedot˘kejte se vychlazen˘ch ploch, je-li spotfiebiã
v chodu. Obzvlá‰tû vlhké ruce mohou k ledovému
povrchu lehce pfiilnout a pfiimrznout.

• UdrÏujte vinotéku stále v ãistotû, a to obzvlá‰tû
u tûsnûní dvífiek a tûsnících ploch dvífiek. Um˘vejte
tûsnûní dvífiek a jejich povrch (také rámy dvífiek)
neagresivními mycími prostfiedky a teplou vodou.

• Pokud by se drÏadlo, dvífika, tûsnûní dvífiek a tûs-
nící plochy dvífiek po‰kodily, nesmí se vinotéka
uvést do provozu dfiíve, neÏ odborníci servisní
sluÏby spotfiebiã opraví.

• Odpojte spotfiebiã od elektrické sítû vÏdy, kdyÏ jej
hodláte ãistit a také pfied jakoukoli opravou (opra-
vy mÛÏe provádût pouze kvalifikovan˘ technik).

• PouÏívejte jen pfiiloÏené náfiadí nebo náfiadí dopo-
ruãené v˘robcem.

• Po‰kození zadní stûny spotfiebiãe (kondenzátoru
nebo trubic – napfi. bûhem stûhování) nebo jaké-
koli ãásti chladícího systému mÛÏe zpÛsobit zne-
ãi‰tûní Ïivotního prostfiedí. Buìte proto opatrní ze-
jména pfii odmrazování a nepouÏívejte ostré pfied-
mûty. PouÏívejte jen pfiibalené nebo doporuãené
nástroje.

• Chladící systém je naplnûn chladícím médiem
a olejem. Buìte proto opatrní pfii zacházení
s po‰kozen˘m spotfiebiãem a pfii jeho likvidaci
postupujte podle platn˘ch pfiedpisÛ a zásad (viz
www.elektrowin.cz).

• Je-li po‰kozen pfiívodní napûÈov˘ kabel, je tfieba jej
nechat vymûnit u v˘robce, autorizovan˘m servi-
sem nebo vy‰kolen˘m technikem, aby se zabráni-
lo ve‰ker˘m rizikÛm.

• Tato vinotéka nesmí b˘t vestavûná nebo umístûná
do jakékoliv otvoru. Je navrÏena pouze pro volnou
instalaci (pro podrobnûj‰í informace se prosím
podívejte na kapitolu instalace).

• Nepfiipojujte vinotéku za pfiítomnosti hofilav˘ch plynÛ.

• Neskladujte ve vinotéce potraviny, jelikoÏ vnitfiní
teplota mÛÏe b˘t jiná, neÏ jakou uskladnûní potra-
vin vyÏaduje.

• Nedoporuãuje se pouÏití prodluÏovacích kabelÛ.

• V˘robní ‰títek je umístûn na zadní stûnû spotfiebi-
ãe. Poznamenejte si tyto údaje:

ãíslo modelu: ....................................................

sériové ãíslo: ....................................................

datum nákupu: .................................................

DÒLEÎITÁ BEZPEâNOSTNÍ UPOZORNùNÍ

Pfied pouÏitím pfiístroje proãtete prosím v‰echny instrukce.
Pfii pouÏívání pfiístroje vÏdy dbejte následujících bezpeãnostních rad:



• Následující informace jsou urãeny pouze kvalifiko-
van˘m technikÛm, odpovûdn˘m za montáÏ a elek-
trické pfiipojení. Instalujete-li vinotéku sami, v˘rob-
ce neponese Ïádnou odpovûdnost za moÏné
vzniklé ‰kody.

• Sejmûte ve‰ker˘ obalov˘ materiál, vãetnû pûnové
hmoty a lepící pásky, které drÏí pfiíslu‰enství vino-
téky uvnitfi i zvenku. Sejmûte plastov˘ nebo pûno-
v˘ obal, kter˘ slouÏí k ochranû proti nárazÛm pfii
pfievozu.

• Prohlédnûte a vyhoìte jak˘koliv zbytek obalového
materiálu, lepící pásku i nalepen˘ materiál a tepr-
ve poté vinotéku mÛÏete spustit.

• Umístûte vinotéku na rovné stabilní místo, schop-
né udrÏet její váhu.

• Zkontrolujte, zda jsou tyto díly v pofiádku: dvífika
a tûsnûní dvífiek, vnitfiní a vnûj‰í ãásti chladniãky,
pfiívodní kabel. V pfiípadû jakéhokoliv po‰kození
CHLADNIâKU NEPOUÎÍVEJTE a kontaktujte pro-
dejce. 

• Pfiívodní kabel spotfiebiãe je moÏno pfiipojit pouze
na dvoupólov˘ pfiepínaã chladniãky/mrazniãky ne-
bo do zásuvky pevného elektrického rozvodu, kter˘
je ji‰tûn na maximální pfiíkon této chladniãky/mraz-
niãky a je v souladu s normou âSN „Revize elek-
trického zafiízení“ pravidelnû revidován a splÀuje
poÏadavky pfiíslu‰n˘ch norem âSN. Namontovaná
vidlice pak musí odpovídat typu pfiedpisovû insta-
lované zásuvky. Ujistûte se, Ïe napûtí a frekvence
v elektrické síti odpovídá údajÛm na v˘robním ‰tít-
ku a zda elektrická pfiípojka je dostateãná pro po-
Ïadovan˘ pfiíkon spotfiebiãe. NepouÏívejte adaptery
nebo paralelní zapojení. Odpojení provádûjte vyta-
Ïením vidlice ze zásuvky. Spotfiebiã nikdy neodpo-
jujte taháním za pfiívodní kabel.

• Pfii instalaci spotfiebiãe je nutno dbát na to, aby
byla zásuvka pro jeho pfiipojování snadno dosaÏi-
telná. Pokud by po instalaci vinotéky zásuvka jiÏ
nebyla pfiístupná, musí se pfii instalaci pouÏít zafií-
zení s rozevfiením kontaktÛ nejménû 3 mm, umoÏ-
Àující, aby bylo moÏno spotfiebiã oddûlit od elek-
trické sítû na v‰ech pólech. Za vhodná zafiízení se
povaÏují v tomto pfiípadû pojistky, stykaãe a LS
spínaãe. UzemÀující vodiã musí b˘t spojen napev-
no, ne tímto vypínaãem.

• Pfiívodní vodiã ke spotfiebiãi, kter˘ je souãástí do-
dávky, je nutno pfii jeho po‰kození nahradit za vo-
diã stejného provedení. V˘mûnu smí provést pou-
ze pracovníci servisní sluÏby, pfiípadnû pfiíslu‰nû
vy‰kolen˘ odborn˘ elektrikáfi.

• Tato vinotéka je urãena k jednofázovému pfiipojení
s nulov˘m vodiãem na 230 V. Pfiipojení na nûkolik
fází bez nulového vodiãe by spotfiebiã zniãilo. Pfii-
pojení spotfiebiãe k elektrické síti jakoÏ i pfiípad-
nou úpravu elektroinstalace pfied pfiipojením spo-
tfiebiãe musí provést odborn˘ elektrikáfi.

• Dávejte pozor na to, aby spotfiebiã nestál na pfií-
vodním kabelu nebo aby se tento kabel nedot˘kal
hork˘ch ãástí jin˘ch kuchyÀsk˘ch spotfiebiãÛ. 

• Spotfiebiã musí b˘t opatfien uzemnûním, které od-
povídá poÏadavkÛm platn˘ch bezpeãnostních no-
rem pro elektrické pfiístroje. V˘robce ani dovozce
nenese Ïádnou odpovûdnost za ‰kody na zdraví
osob nebo majetku, které bylo zpÛsobeno ne-
správn˘m uzemnûním spotfiebiãe.

• Nefunkãní spotfiebiã odpojte ze sítû, aby nedo‰lo
nechtûnû k jeho zapnutí!

• Pfiipojte kabel spotfiebiãe pouze do zásuvky s pfii-
pojen˘m zemnícím kolíkem.

• Povolené napûtí a frekvence jsou uvedeny na ‰títku.

• Pfiipojení pouÏité zásuvky musí b˘t v souladu
s normou a bezpeãnostními pfiedpisy. Spotfiebiã
odolá kolísání napûtí v rozmezí -15% aÏ +10%.

INSTALACE



VyváÏení vinotéky

• Va‰e vinotéka má ãtyfii vyrovnávací noÏiãky, které
jsou umístûny v pfiedních a zadních rozích pfiístro-
je. Poté co vinotéku umístíte na vybrané místo,
mÛÏete ji pfiíslu‰nû vyrovnat.

• Vyrovnávací noÏiãky mÛÏete pfiipevnit a pro zv˘‰e-
ní vinotéky s nimi toãit smûrem doprava, pro sní-
Ïení vinotéky pak smûrem doleva. Dvífika vinotéky
se budou zavírat snadnûji, pokud budou vyrovná-
vací noÏiãky zvednuté.

Vhodná cirkulace vzduchu

• Pro maximální vyuÏití vinotéky, pro které byla se-
strojena, ji musíte umístit na místo, kde bude pfií-
slu‰ná cirkulace vzduchu, elektrické pfiipojení
a potrubí.

• Toto jsou doporuãené vzdálenosti, které by se
mûly kolem vinotéky dodrÏet:

Strany ......................... 50 mm
Horní ãást.................... 50 mm
Zadní ãást ................... 50 mm

• Aby byla zachována správná cirkulace vzduchu,
vinotéku nepfietûÏujte.

Místo instalace

• Neinstalujte vinotéku na místo, které by nemûlo izo-
laci nebo náleÏité topení, napfi. garáÏ atd. Vinotéka
není vyrobena do prostorÛ, kde je ménû neÏ 13°C.

• Zvolte pro umístûní vinotéky pfiíhodné místo na pev-
ném povrchu a z dosahu pfiímého sluneãního svûtla
a tepelného zdroje jako jsou radiátory, kamna atd.
Jakákoliv nerovnost podlahy musí b˘t vyrovnána po-
mocí pfiídavn˘ch vyrovnávajících noÏiãek, které se
nacházejí ve vnitfiních rozích vinotéky.

• Vinotéka je vyrobena pro volné umístûní. Nelze ji
instalovat jako vestavûn˘ nábytek.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametry/Model RV 250

Rozmûr (v x ‰ x h) 770 x 500 x 540

Objem 97 l

Spotfieba energie 128 kWh/rok

Napájení 230 V

Kapacita lahví 25 (5 polic)

Poãet kompresorÛ 1

RV 500

1270 x 500 x 540

169 l

146 kWh/rok

230 V

50 (10 polic)

1



OVLÁDÁNÍ

1 tlaãítko pro bílé víno (-)

2 tlaãítko pro ãervené víno (+)

3 tlaãítko vnitfiní svûtlo (set)

4 displej LED teplota

5 klika dvefií

6 vyrovnávací nastavitelné noÏiãky (nejsou vidût)

7 nastavitelné police

(popis souãástí se mÛÏe mûnit podle jednotlivého typu modelu)



Kontrola elektriky:

• Po zapojení pfiístroje do elektrického proudu ho
nechte bûÏet 30 min. Bûhem této doby vinotéku
neprogramujte; svûtlo „ãervené víno“ svítí. 

Nastavení teploty:

Viz obrázek 1

• Vinotéka je jiÏ ve v˘robnû nastavena tak, aby se au-
tomaticky spustil program teploty vhodn˘ pro vína
ãervená nebo bílá. Pokud uchováváte pfiedev‰ím ví-
na bílá, stisknûte tlaãítko „white wine“ („bílé víno“)
a vinotéka zachová stabilní teplotu 7 – 10°C. Po-
kud stisknete tlaãítko „red Wine“ (ãervené víno), vi-
notéka zachová teplotu mezi 13 aÏ 16°C.

• Vinotéku lze nastavit na jakoukoliv teplotu, podle
Va‰ich momentálních potfieb. Pro nastavení teploty
stisknûte zároveÀ obû tlaãítka „bílé víno“ a „ãerve-
né víno“ a drÏte je pfiibliÏnû 3 vtefiiny. V tuto chvíli
mÛÏete teplotu mûnit. Pro sníÏení teploty stisknû-
te tlaãítlo „bílé víno“ a pro zv˘‰ení teploty tlaãítko
„ãervené víno“.

• Stisknutím tlaãítka tfiikrát za sebou upravíte teplotu
o 3 stupnû, ãtyfiikrát o 4 stupnû, pûtkrát o 5 stup-
ÀÛ atd. Po zvolení urãité teploty stisknûte tlaãítko
„light“ („svûtlo“). Vinotéka je v tuto chvíli nastave-
ná a displej LED ukáÏe aktuální vnitfiní teplotu. 

• Je moÏná odchylka 3 stupÀÛ +/- mezi teplotou,
kterou jste nastavili a teplotou, kterou ukazuje
displej LED. 

• K této odchylce dochází, protoÏe se vinotéka spou-
‰tí a vypíná, aby udrÏela teplotu, kterou jste napro-
gramovali. âasto je rozdíl mezi horními a spodními

policemi aÏ 6°C. Pokud jste tedy naprogramovali
vinotéku napfi. na 10°C a uchováváte víno bílé
i ãervené, dejte do spodních polic, kde bude teplo-
ta asi 7°C, víno bílé a do horních polic, kde bude
teplota asi 13°C, víno ãervené.

Police

• Police jsou pochromované, coÏ splÀuje estetické
podmínky a pfiedev‰ím umoÏÀuje snadné ãi‰tûní.
Pro umístûní rÛzn˘ch velikostí lahví je moÏné poli-
ce vyjmout a poté zasunout podle potfieby v˘‰e
nebo níÏe do upraven˘ch dráÏek uvnitfi vinotéky.
Velké lahve nebo „Magnums“ mÛÏete snadno
umístit na kfiíÏové police ve spodní ãásti vinotéky.
Police jsou vyrobeny tak, aby se lahve nerovnaly
jedna na druhou. UmoÏní to tak snaz‰í cirkulaci
vzduchu a optimalizaci prostfiedí. 

Vnitfiní svûtlo

• Pro lep‰í prezentaci Va‰í sbírky vína bylo do vnitfi-
ní ãásti vinotéky umístûno jemné svûtlo. Stisknû-
te jednodu‰e tlaãítlo „light“ („svûtlo“) a svûtlo se
rozsvítí. Opûtovn˘m stisknutím tlaãítka svûtlo vy-
pnete. Pro maximální v˘konnost energie nenechá-
vejte svûtlo rozsvícené ve chvíli, kdy si neprohlíÏí-
te Va‰í sbírku.

BûÏné zvuky bûhem provozu

• Zvuky vafiící se vody, bublání nebo lehké vibrace
jsou zpÛsobeny obíháním ochlazujícího plynu skrz
hadov˘ chladiã.

• Kontrolka termostatu se ozve pfii spu‰tûní i vypnu-
tí cyklu. 

Obrázek 1

CHARAKTERISTIKA A POUÎITÍ VINOTÉKY

POâÁTEâNÍ NASTAVENÍ



Upozornûní: Dfiíve neÏ zaãnûte vinotéku ãistit, vypoj-
te ji ze zásuvky, abyste pfiede‰li elektrickému v˘boji.
Pokud budete toto upozornûní ignorovat, riskujete
zranûní nebo smrt.

Poznámka: Pfied pouÏitím jak˘chkoliv ãisticích pro-
stfiedkÛ ãtûte pozornû informace a upozornûní v˘-
robce, abyste se vyhnuli osobnímu poranûní a po-
‰kození v˘robku.

Obecnû

• Pfiipravte ãistící roztok ze 3 – 4 lÏic bikarbonátu sod-
ného (jedlé sody) a vlaÏné vody. Namoãte v nûm leh-
ce houbu nebo jemn˘ hadr a umyjte vinotéku.

• Opláchnûte ãistou vlaÏnou vodou a vysu‰te jem-
n˘m hadrem. 

• NepouÏívejte silné chemické látky, abrazívní pro-
stfiedky, ãpavek, chlor, koncentrované mycí pro-
stfiedky, rozpou‰tûdla nebo drátûnky. NùKTERÉ
z tûchto chemick˘ch látek mohou naru‰it, po‰ko-
dit a/nebo zbavit barvy Va‰í vinotéku.

Gumové tûsnûní

• KaÏdé tfii mûsíce ãistûte tûsnûní u dvífiek v souladu
s obecn˘mi instrukcemi. Tûsnící spoje se musí udr-
Ïet ãisté a pruÏné, aby uchovaly správné utûsnûní.

• Pro udrÏení lep‰í pruÏnosti a správného tûsnûní
lze na tûsnící spoje aplikovat trochu vazelíny. 

V˘padky elektrického proudu

• Obãas mohou nastat v˘padky proudy zpÛsobené
boufikou ãi jin˘mi okolnostmi. Pokud nastane v˘-
padek proudu, vypojte pfiístroj z elektrické zásuv-
ky. Po opûtovném spu‰tûní proudu pfiístroj znovu
do elektrické zásuvky zapojte.

Dovolená a pfiemísÈování

• Pokud se chystáte na del‰í dobu pryã, vinotéku
vypojte a vyãistûte, vãetnû jejích tûsnících spojÛ
dle kapitoly „âi‰tûní a údrÏba“. Nechte poté dvífi-
ka otevfiená, aby dovnitfi proudil vzduch. 

• Bûhem pfiemísÈování noste vÏdy vinotéku ve verti-
kální pozici. NepfiemísÈujte ji v poloze horizontální.
Mohlo by tak dojít k po‰kození tûsnícího systému.

Odstavení vinotéky

• Chcete-li spotfiebiã dlouhodobû odstavit z provo-
zu, odpojte jej od elektrické sítû, vyprázdnûte a vy-
ãistûte dosucha vnitfiní prostor. Dvífika nechte mír-
nû otevfiená.

VHODNÁ PÉâE A âI·TùNÍ VINOTÉKY

âI·TùNÍ A ÚDRÎBA

Ke zlep‰ení chodu vinotéky a sníÏení spotfieby energie pfiispûjete pra-
videln˘m ãi‰tûním kondenzátoru v zadní ãásti mrazniãky. 
Odpojte spotfiebiã od elektrické sítû!
• vyprázdnûte vnitfiní prostor mrazniãky
• vytáhnûte mrazniãku z kuchyÀské linky
• od‰roubujte kryt kondenzátoru a sundejte jej
• oãistûte kondenzátor od prachu

Po vyãi‰tûní vraÈte spotfiebiã zpût do linky a zapojte jej do elektrické
sítû a opût naplÀte.

PRAVIDELNÉ âI·TùNÍ KONDENZÁTORU



ODSTRA≈OVÁNÍ PROBLÉMÒ

Bûhem pouÏívání spotfiebiãe se mÛÏe vyskytnout fiada drobn˘ch problémÛ, které ve vût‰inû pfiípadÛ souvisí
s nesprávn˘m pouÏitím a mohou b˘t ãasto snadno odstranûny.

SPOT¤EBIâ NEFUNGUJE PO ZAPOJENÍ 
DO ELEKTRICKÉ SÍTù

• Zkontrolujte napûtí v zásuvce, pfiekontrolujte, je-li
termostat v provozní poloze.

• Zkontrolujte, zda je vinotéka zapojená do elektric-
ké sítû.

• Zkontrolujte, zda je v zásuvce proud.

DVÍ¤KA LZE JEN STùÎÍ OTEVÍRAT

• MÛÏe se pfiihodit situace, Ïe Vám dvífika mrazniã-
ky tûsnû nebo nedlouho poté, co jste je zavfieli,
pÛjdou jen velmi tûÏko otevfiít. Tato skuteãnost je
zpÛsobena tím, Ïe tepl˘ vzduch z okolí pfii otevfiení
vnikne do mrazniãky, tam je rychle zchlazen, ãímÏ
vznikne podtlak, kter˘ pfiisaje dvífika k rámu spo-
tfiebiãe. Po cca 5-10 minutách lze dvífika vÏdy
snadno otevfiít.

HLUK

Chladící systém pohánûn˘ kompresorem vytváfií mírn˘
hluk pfii chodu. Intenzita hluku závisí na tom, kde je
spotfiebiã umístûn, jak je pouÏíván a také jak je star˘.

• bûhem chodu spotfiebiãe je sly‰iteln˘ zvuk kom-
presoru s chladícím médiem. Není-li kompresor
v chodu, je sly‰et proudûní chladiva. 

Pfii spu‰tûní spotfiebiãe (nového nebo po odstáv-
ce) mÛÏe b˘t chod kompresoru hlasitûj‰í, coÏ
neznamená, Ïe je nûco v nepofiádku a taktéÏ ne-
souvisí se stáfiím spotfiebiãe. Hluk se po startu
vÏdy postupnû sniÏuje.

• Nûkdy je sly‰et neobvykl˘ a silnûj‰í zvuk. 
Spotfiebiã by mûl b˘t umístûn a vyrovnán na pev-
ném základû.

• Nemûl by se dot˘kat stûny nebo kuchyÀské linky.
Zkontrolujte doplÀky uvnitfi spotfiebiãe, mûly by
b˘t umístûny na správn˘ch místech, také zkon-
trolujte lahve, plechovky a jiné nádoby, které
se mohou dot˘kat a proto rachotí.

Pfiíãina zvût‰ené tvorby námrazy:

• Dvefie nebyly dobfie utûsnûny (tûsnûní buì vyãistû-
te nebo vymûÀte, pokud je po‰kozené)

• Dvefie byly ãasto nebo pfiíli‰ dlouho otevírány

• Potraviny skladované v chladniãce byly teplé

• Potraviny se dot˘kají vnitfiní zadní stûny.

Chladící systém nepfietrÏitû bûÏí

• Dvefie nebyly dÛkladnû zavfieny (tûsnûní mÛÏe b˘t
zneãi‰tûné nebo po‰kozené)

• Chladniãka mÛÏe b˘t pfietíÏena

• Zkontrolujte cirkulaci vzduchu prÛduchy pod dnem
vinotéky a v pfiípadû nutnosti vysajte vysavaãem
prach z kondenzátoru (detaily najdete v sekci âi‰-
tûní a údrÏba)

Víno je pfiíli‰ teplé

• Dvífika zÛstala otevfiená.

• Víno je ve vinotéce krátkou dobu, za kterou neby-
lo moÏné dosáhnout správné teploty.

• Zkontrolujte, zda jsou tûsnící spoje v pofiádku
a splÀují svou funkci.

• Vyãistûte hadov˘ chladiã.

• Nastavte program na niÏ‰í teplotu.

Víno je pfiíli‰ studené:

• Pokud je program nastaven˘ na pfiíli‰ nízkou teplo-
tu, nastavte teplotu vy‰‰í.



Vinotéka se ãasto zapíná:

• Toto mÛÏe b˘t normální, aby se udrÏela stálá tep-
lota bûhem období vy‰‰ích teplot a vlhk˘ch dnÛ.

• Dvífika se mohla ãasto otevírat, popfi. zÛstat otev-
fiená del‰í dobu. 

• Vyãistûte hadov˘ chladiã.

• Zkontrolujte, zda jsou tûsnící spoje v pofiádku
a splÀují svou funkci.

• Zkontrolujte, zda jsou dvífika správnû zavfiená.

Nahromadûní vlhkosti uvnitfi 
nebo zvenku vinotéky:

• Toto je normální v období vysoké vlhkosti.

• Stálé nebo prodlouÏené otevfiení dvífiek. 

• Zkontrolujte, zda jsou tûsnící spoje v pofiádku
a splÀují svou funkci.

Dvífika vinotéky nefungují:

• VyvaÏte vinotéku.

• Zkontrolujte, zda nebrání zavfiení nûjaké pfiekáÏky
jako láhev vína ãi police.

OFICIÁLNÍ TECHNICK¯ SERVIS

¤E·ENÍ PROBLÉMÒ

• Pfii opravû nebo jakémkoliv zásahu neodbornou osobou, hrozí nebezpeãí.
• Jak˘koliv typ opravy nebo zásahu smí provádût pouze v˘robce, autorizovan˘ servis nebo odborn˘ technik.

Pokud si v‰imnete jak˘chkoliv neobvyklostí pfii práci spotfiebiãe, pfied zavoláním servisu, zkontrolujte následující:
• Zkontrolujte zda zásuvka, do které je spotfiebiã zapnut˘ je pod proudem. Zkontrolujte funkãnost zásuvky

zapnutím jiného spotfiebiãe. 

V¯MùNA P¤ÍVODNÍHO KABELU

• Pokud je po‰kozen pfiívodní kabel, smí ho vymûnit pouze v˘robce, autorizovan˘ servis nebo odborn˘ technik.

PRAKTICKÉ TIPY

• Pro chladniãku / mrazniãku pouÏívejte pouze speciální teplomûr.
• Nepfiíjemn˘ch pachÛ v chladniãce / mrazniãce se zbavíte umytím vnitfiního prostoru vodou s trochou octa,

nebo pouÏitím odstraÀovaãem pachÛ, prodávan˘m v drogérii.

DOVOZCE:
TEKA-CZ, spol.s r.o.

V Hole‰oviãkách 593
182 00 Praha 8

Tel.: 284 691 940
Servisní linka pro poskytování informací o servisní síti

www.tekaservis.cz, servis@teka-cz.cz



ZÁRUâNÍ PODMÍNKY
• V˘robek byl pfied odesláním z v˘robního závodu pfiezkou‰en a v˘robce ruãí za to, Ïe v˘robek bude mít po

celou dobu záruky vlastnosti stanovené pfiíslu‰n˘mi technick˘mi normami za pfiedpokladu, Ïe jej bude spo-
tfiebitel uÏívat v souladu s návodem k obsluze.

• Záruãní list je prÛkazem práva uÏivatele ve smyslu § 2161 dle zákona 89/2012 Sb. na bezplatné odstra-
nûní závad, které vznikly v prÛbûhu záruãní lhÛty chybou v˘roby nebo vadou materiálu.

• Za podmínek dodrÏení zpÛsobu pouÏívání v˘robku v souladu s návodem k obsluze nebo jin˘m ustanovením
v˘robce se na uveden˘ v˘robek poskytuje uÏivateli záruãní doba 24 mûsícÛ od data prodeje vyznaãeného
prodejcem na záruãním listû.

• Záruãní opravu provede povûfiená opravna servisní sítû na základû pfiedloÏení správnû a úplnû vyplnûného zá-
ruãního listu spolu s dokladem o zakoupení. Adresu povûfiené opravny sdûlí prodejce.

• Doba záruky se prodluÏuje o dobu od uplatnûní práva na záruãní opravu u autorizovaného servisu do dne
ukonãení opravy v˘robku. Tyto skuteãnosti je kupující povinen doloÏit ãitelnou kopií opravního listu. Nebu-
de-li pfii opravû zji‰tûna závada spadající do záruky, uhradí náklady spojené s v˘konem servisního technika
uÏivatel v˘robku.

Záruka se vztahuje pouze na smluven˘ úãel uÏívání, jímÏ je urãení v˘robku v˘hradnû pro uÏití v domácnosti
a podle pfiiloÏeného návodu k obsluze. Vadou se tedy pro úãely uplatnûní záruky rozumí prokazatelná vada
materiálu, pfiípadnû chybné provedení dílu ãi sestavy (nikoliv v‰ak obvyklé vlastnosti v˘robku urãeného pro
domácí pouÏití, jeÏ v‰ak pfiípadnû neodpovídají subjektivním pfiedstavám kupujícího).
Záruka se nevztahuje na vady zpÛsobené vnûj‰ími podmínkami, jako jsou napfiíklad poruchy v elektrické síti
nebo bytové instalaci, nesprávn˘m tlakem plynu nebo neãistotou v pfiívodní síti plynu, nevhodn˘mi provozní-
mi podmínkami (vlhké, pra‰né, chemicky ãi jinak nevhodné prostfiedí), na po‰kození zpÛsobené dopravou
a manipulací, neodvratnou událostí (Ïivelnou pohromou), neoprávnûn˘m servisním zásahem, nebo je-li v˘ro-
bek instalován ãi obsluhován v rozporu s obsahem návodu k obsluze. Záruka se dále nevztahuje na spotfieb-
ní materiál, jako jsou Ïárovky, filtry, snímatelné ãásti ze skla nebo plastick˘ch hmot, nevhodné skladování,
nadmûrné opotfiebení, na po‰kození zpÛsobené vloÏením nevhodného pfiedmûtu do spotfiebiãe apod.
Prodávající je povinen v˘robek vybalit, prokázat povrchovou i vzhledovou kvalitu a kompletnost v˘robku a zá-
roveÀ informativnû seznámit zákazníka s obsluhou a pouÏitím. Poté je povinen vyplnit na pfiední stranû záru-
ãního listu ve‰keré údaje v tuãném rámeãku a správnost údajÛ potvrdit razítkem prodejny a podpisem.
V‰echny údaje musí b˘t vyplnûny ihned pfii prodeji a nesmazateln˘m zpÛsobem. Neúplnû vyplnûn˘ nebo pfie-
pisovan˘ záruãní list je neplatn˘.

Upozornûní pro uÏivatele:

• uÏivatel v˘robku je povinen na vlastní náklady zabezpeãit vyhovující elektrickou, plynovou a vodovodní in-
stalaci dle platn˘ch norem a pfiedpisÛ. Nesprávné pfiipojení k elektrické, plynové nebo vodovodní instalaci
nespadá do záruãní opravy.

• pfii reklamaci v záruãní dobû v˘robek vyãistûte a zabalte do originálního obalu s pfiíslu‰n˘mi vnitfiními vlo-
Ïkami. Z hygienick˘ch dÛvodÛ se zneãi‰tûné v˘robky do opravy nepfiijímají.

• záruka se vztahuje pouze na v˘robky uvedené na ãesk˘ trh spoleãností Teka-CZ, s r.o. DÛsledky ze ztráty
záruãního listu jdou na vrub kupujícího.

• ve Va‰em zájmu je práce opravny kontrolována. Prosíme Vás proto, abyste pfii kontrolách vy‰li na‰im pra-
covníkÛm vstfiíc poskytnutím nutn˘ch informací, zejména pfiedloÏením tohoto záruãního listu a kopií
opravn˘ch listÛ aby nemohly vzniknout pochybnosti o oprávnûnosti záruãní opravy.

DOVOZCE:
TEKA-CZ, spol.s r.o.

V Hole‰oviãkách 593
182 00 Praha 8

Tel.: 284 691 940
Servisní linka pro poskytování informací o servisní síti

www.tekaservis.cz, servis@teka-cz.cz






