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Pred použitím prístroja čítajte a riaďte sa prosím bezpečnostnými pokynmi 
a prevádzkovými inštrukciami, ktoré sú uvedené v tomto návode. 

Najskôr by sme vám chceli poďakovať za dôveru prejavenú skupine 
CLIMADIFF zakúpením tohoto produktu, ktorý, ako dúfame, dokonale 
naplní všetky Vaše očakávania. 

Toto zariadenie Vám umožní uchovávať vaše fľaše vína a temperovať ich 
až na servírovaciu teplotu využitím viac-teplotných oddielov. 

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Pre vašu bezpečnosť a správnu obsluhu si pred inštaláciou prístroja 
dôkladne preštudujte tento návod vrátane rád a upozornení. Obsluha 
musí byť dôkladne oboznámená s funkciami a bezpečnostnými 
vlastnosťami prístroja, aby sa zabránilo nečakaným poruchám, chybám 
a nehodám počas prevádzky zariadenia. Tento návod dôkladne uschovajte 
a zaistite jeho odovzdanie spolu s prístrojom v prípade jeho postúpenia alebo 
predaja. Takto zaistíte optimálnu funkciu zariadenia po celú dobu jeho životnosti. 

Dodržiavajte ustanovenia tohoto návodu týkajúce sa prevádzky 
a bezpečnosti jeho obsluhy. Výrobca spotrebiča a jeho dodávateľ nie sú 
zodpovední za škody, spôsobené inštaláciou alebo obsluhou spotrebiča 
v rozpore s inštrukciami obsiahnutými v tomto návode na obsluhu 
a inštaláciu. 

Zariadenie je určené pre domáce použitie a pre uchovávanie zvláštnych 
nápojov pri teplotách vyšších, než sú obvyklé teploty pre uchovávanie 
čerstvých potravín. Za žiadnych okolností nie je určené pre uchovávanie 
čerstvých potravín. 

Skontrolujte vašu elektrickú inštaláciu, či napätie v sieti zodpovedá tomu, 
ktoré je uvedené na štítku prístroja. Zariadenie musí byť pripojené 
k schválenému a uzemnenému rozvodu. Nesprávne opravy alebo 
pripojenie sú bezpečnostným rizikom. v prípade pochybností nechajte 
svoj elektrický rozvod skontrolovať profesionálnou inštalatérskou firmou. 

Zariadenie musí byť správne pripojené k uzemnené zásuvke. 
Neprerušujte ani neodstraňujte uzemňujúci vodič na dodanom 
pripojovacom kábli. 

Napájací kábel spotrebiča sa nesmie predlžovať/ nadstavovať. 
k pripojeniu spotrebiča k elektrickej sieti nepoužívajte predlžovací kábel, 
adaptéry ani rozvodky. 

V prípade poškodenia zariadenia (väčšieho rozsahu) výpadkom prúdu 
a živlami môže byť používanie prístroja nebezpečné. Odpojte hlavný 
prívod zo siete a nechajte zariadenie skontrolovať oprávnenou osobou. 
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Nikdy nevymieňajte prívodný kábel svojpomocne. Prenechajte túto prácu 
profesionálne spôsobilej osobe. 

 

Zásuvka, ktorá slúži pre napájanie spotrebiča musí ostať po jeho inštalácii 
ľahko prístupná. Plnú vinotéku nikdy nepresúvajte ani nesťahujte. Mohlo 
by to spôsobiť jej nevratné poškodenie. Elektrické súčiastky nesmú byť 
priamo prístupné. 

 

✓ Zabráňte deťom v prístupu k zariadeniu 

✓ Nepoužívajte vinotéku vo vonkajších priestoroch 
 

V prípade náhodného poliatia vinotéky (rozbitá fľaša, apod.,) alebo jej 
elektrických súčiastok, okamžite odpojte hlavný prívod elektriny. 

Nikdy nenamáčajte prívodný kábel, zástrčku, alebo celú vinotéku do vody 
alebo inej tekutiny. Nedotýkajte sa zapnutého zariadenia vlhkými rukami. 

Spotrebič postavte tak, aby nebol exponovaný priamym slnečným 
svetlom. 

Nenechávajte hlavní prívodný kábel visieť zo stola alebo v kontakte 
s ostrou hranou, či horúcim predmetom. 

Pri odpájaní spotrebiča zo siete nikdy neťahajte za samotný kábel, ale 
vždy ho pevne uchopte za zástrčku a odpojte jej vytiahnutím zo sieťovej 
zásuvky. 

Spotrebič má značnú hmotnosť. Berte ohľad na túto skutočnosť pri jeho 
manipulácii. Zaistite postavenie vinotéky na dostatočne pevnú podlahu 
(jedna 75 cl fľaša váži približne 1,3 kg). Vinotéka musí stáť na vodorovnej 
podlahe. Ak staviate zariadenie na mäkký povrch alebo koberec, podložte 
ho pevnou podložkou. 

Pri vyťahovaní políc dbajte na to, aby boli dvere úplne otvorené. Zabránite 
tým poškodeniu tesnenia dverí. 

Bezpečnosť detí a znevýhodnených osôb 

• Osoby mladšie ako 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými, 
psychickými alebo zmyslovými schopnosťami alebo osoby 
nedostatočne oboznámené s princípmi obsluhy a fungovania tohoto 
spotrebiča ho smú používať len pod dohľadom alebo 
predchádzajúcej jasnej a zrozumiteľnej inštruktáži osobou 
s dostatočnou znalosťou, zodpovednou za ich bezpečnosť. 

• Údržbu a čistenie spotrebiča nie je možné zveriť deťom bez dozoru. 

• Obalové materiály spotrebiča po jeho vybalení odstráňte z dosahu 
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detí. v opačnom prípade hrozí riziko zadusenia. 

• Spotrebič pri ukončení jeho životnosti odpojte od zdroja napätia, 
odstrihnite/odrežte zástrčku napájacieho kábla (čo najbližšie 
korpusu spotrebiča) a odstráňte dvierka tak, aby sa deti nemohli so 
spotrebičom hrať a prípadne ostať zatvorené vo vnútri. 

• Ak vymieňate starý spotrebič s magnetickým zatváraním/tesnením 
za nový, vybavený bezpečnostným zámkom alebo závorou na 
dverách alebo na tesnení, presvedčte sa najprv o deaktivácii 
bezpečnostného systému nového spotrebiča tak, aby v ňom počas 
likvidácie starého spotrebiča nemohli uviaznuť deti. 

• Dajte pozor, aby sa v blízkosti spotrebiča pri jeho prevádzke nehrali 
bez dozoru deti mladšie než 8 rokov. Zvlášť dbajte na to, aby 
nepoužívali spotrebič ako hračku. 

Všeobecné bezpečnostné upozornenia 

POZOR – toto zariadenie je určené pre domáce použitie, alebo 
v zariadeniach, ako: 

✓ V služobných priestoroch, obchodoch, úradoch a iných 
pracovných priestoroch, 

✓ Na farmách a v hoteloch, moteloch a iných ubytovacích 
zariadeniach, 

✓ V ubytovniach, 

✓ V reštauratérstve a veľkoobchodných aplikáciách. 

POZOR — Zariadenie musí byť vhodne upevnené v súlade s týmto 
návodom, aby sa zabránilo následným škodám pri jeho používaní. 

POZOR! Vo vnútri spotrebiča nikdy neskladujte horľavé látky, napríklad 
spreje s horľavými hnacími plynmi. 

POZOR! Poškodený napájací kábel spotrebiča musí byť, 
z bezpečnostných dôvodov okamžite opravený, alebo nahradený 
výhradne povereným zamestnancom výrobcu alebo kvalifikovaným 
zamestnancom autorizovaného popredajného servisu dodávateľa. 

POZOR! Všetky ventilačné otvory spotrebiča musia ostať po jeho inštalácii 
voľné. Zaistite, aby bol okolo spotrebiča dostatok voľného priestoru pre 
riadnu cirkuláciu vzduchu, obzvlášť v okolí vzduchových vstupov 
a výstupov. 

POZOR! Za všetkých okolností predchádzajte poškodeniu rozvodov 
chladiaceho okruhu. 

POZOR! Vo vnútornom priestore spotrebiča nepoužívajte elektrické 
prístroje a zariadenie s výnimkou prípadov vyslovene povolených 
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výrobcom zariadenia. 

POZOR! Chladiaci a izolačný systém spotrebiča obsahuje horľavé plyny. 
Pri ukončení jeho životnosti je preto treba dodržať prísne pravidlá 
bezpečnosti a k likvidácii spotrebiča využiť služby špecializovaných 
centier pre likvidáciu vyslúžilých elektrických a elektronických zariadení. 
Spotrebič, a to ani po ukončení jeho životnosti, nevystavujte ohňu.. 

Chladivo 

Spotrebič využíva ako svoje chladiace médium izobután (R600a) – 
k životnému prostrediu šetrný, napriek tomu ľahko zápalný, a preto veľmi 
nebezpečný plyn. Pri transportoch spotrebiča a jeho inštalácii dôsledne 
dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu žiadnej časti rozvodu chladiaceho 
systému. 

Pozor! Nebezpečenstvo požiaru 

Pri poškodení rozvodov chladiaceho okruhu spotrebiča: 

✓ odstráňte z jeho bezprostrednej blízkosti zápalné zdroje 
a otvorený plameň. 

✓ riadne vetrajte miestnosť v ktorej je spotrebič inštalovaný. 

Nepokúšajte sa o zmeny alebo zásahy do technických parametrov 
spotrebiča – neodborné zásahy do zariadenia predstavujú výrazné riziko 
ohrozenia zdravia používateľov! 

Každé poškodenie napájacieho kábla zariadenia môže mať za následok 
skrat a požiar. 

Elektrická bezpečnosť 

• Výrobca i dodávateľ sa zriekajú zodpovednosti za nehody 
a problémy spôsobené nesprávnou alebo neodbornou inštaláciou 
spotrebiča alebo jeho inštaláciou v rozpore s pokynmi, ktoré sú 
obsiahnuté v tomto návode na obsluhu a inštaláciu. 

• Napájací kábel spotrebiča sa nesmie predlžovať/nadstavovať. 
K pripojeniu spotrebiča do elektrickej siete nepoužívajte 
predlžovačky, adaptéry, ani rozvodky. 

• Pred pripojením spotrebiča k sieti skontrolujte, či je sieťová zásuvka 
bezchybná. Pripojenie k poškodenej alebo uvoľnenej zásuvke môže 
byť príčinou prehriatia spotrebiča a jeho vznietenia alebo explózie. 

• Zásuvka, ktorá slúži k napájaniu spotrebiča, musí ostať po jeho 
inštalácii ľahko prístupná. 

• Pri odpájaní spotrebiča zo siete nikdy neťahajte za samotný kábel, 
ale vždy ho pevne uchopte za zástrčku a odpojte jej vytiahnutím zo 
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sieťovej zásuvky. 

• Nikdy neodstraňujte bezpečnostný – uzemňujúci vodič! 

• Spotrebič nikdy nezapájajte/neprevádzkujte bez riadne 
nainštalovaného krytu vnútorného osvetlenia. 

• Pred výmenou žiarovky vnútorného osvetlenia spotrebič vždy najprv 
odpojte od zdroja elektrického napätia. 

• Tento spotrebič je koncipovaný pre napájanie jednofázovým prúdom 
220~240 V/50 Hz predpisovo inštalovanou a uzemnenou zásuvkou. 

• Poškodený napájací kábel spotrebiča sami neopravujte! Okamžite 
kontaktujte autorizovaný popredajný servis. 

• Napájacia zásuvka by mala byť umiestnená mimo dosah detí 
v dostatočnej blízkosti od spotrebiča tak, aby bolo možné 
v akejkoľvek chvíli jeho ľahké odpojenie od zdroja napätia. v prípade 
pochybností kontaktujte kvalifikovaného elektrotechnika. 

Odporučenie pre každodennú prevádzku 

• Zariadenie je určené výlučne pre skladovanie vína. 

• Vo vnútri spotrebiča nikdy neskladujte horľavé alebo vznetlivé látky, 
zvláštne tekutiny. Hrozí riziko ich vznietenia alebo výbuchu. 

• Vo vnútri spotrebiča neprevádzkujte iné elektrické zariadenie 
(výrobníky ľadu, mixéry apod.). 

• Pri odpojovaní spotrebiča zo siete nikdy neťahajte za samotný 
kábel, ale vždy ho pevne uchopte za zástrčku a odpojte jej 
vytiahnutím zo sieťovej zásuvky. 

• Spotrebič postavte tak, aby nebol vystavený priamym slnečným 
lúčom. 

• Z bezprostrednej blízkosti spotrebiča pre prevenciu rizika jeho 
vznietenia a požiaru odstráňte všetky zápalné zdroje (sviečky, 
svietidlá, aj zdroje s otvoreným plameňom). 

• Rešpektujte odporúčania výrobcu pre skladovanie vína vo vinotéke. 

• V blízkosti zariadenia nemanipulujte s otvoreným ohňom 
a nevhadzujte ho do ohňa. 

• Zariadenie je určené na skladovanie nápojov v normálnej 
domácnosti, tak, ako je vysvetlené v tomto návode. 

• Zariadenie má značnú hmotnosť, dbajte na opatrnosť pri jeho 
sťahovaní. 

• Ak je spotrebič vybavený zadnými transportnými kolieskami, 
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pamätajte na to, že sú určené len k uľahčeniu malých presunov. 
Nepoužívajte ich k presúvaniu spotrebiča na väčšie vzdialenosti. 

• Na spotrebič, ani žiadnu z jeho častí/príslušenstva si nesadajte ani 
ich nepoužívajte ako podstavec. 

• Pre ochranu uložených fliaš a pre bezpečnosť spotrebiča 
nepreťažujte police nad uvedenú hodnotu maximálneho povoleného 
zaťaženia. 

Údržba a čistenie 

• Pred každým úkonom údržby a čistenia spotrebič odpojte od zdroja 
elektrickej energie. 

• Na čistenie spotrebiča nikdy nepoužívajte: kovové nástroje, parné 
a vysokotlakové čističe, prchavé kvapaliny, organické rozpúšťadlá 
a látky s abrazívnymi zložkami. 

• Dvierka spotrebiča otvárajte len v najnutnejších prípadoch. 

• Neurýchľujte rozmrazovanie zoškrabovaním námrazy zo stien 
spotrebiča ostrými alebo špicatými nástrojmi. Používajte špeciálnu 

plastovú škrabku. 

Dôležité informácie pre inštaláciu zariadenia 

• Neumiestňujte zariadenie vo vlhkých priestoroch. 

• Zariadenie nesmie byť umiestnené v blízkosti radiátorov, sporákov, 
alebo ďalších zdrojov tepla. Priame slnečné svetlo môže poškodiť 
akrylový náter a zdroje tepla môžu zvyšovať spotrebu elektriny. 
Mimoriadne vysoké alebo nízke teploty okolia môžu tiež spôsobiť 
nesprávnu funkciu prístroja. 

• Vinotéku zapojte do vyhradenej, riadne inštalovanej a uzemnenej 
zásuvky. Nikdy neodpájajte uzemnenie z prívodného kábla. Otázky, 
týkajúce sa uzemnenia smerujte na kvalifikovanú 
elektroinštalatérsku firmu, alebo autorizované servisné stredisko. 

• Pre zaistenie správneho elektrického pripojenia sa riaďte týmto 
návodom. 

• Rozbaľte zariadenie a skontrolujte, či nie je poškodené. Poškodený 
prístroj nepripájajte do siete. Informujte svojho predajcu 
o prípadnom poškodení. Pre tento prípad si ponechajte prepravný 
obal. 

• Odporúčame nechať zariadenie na mieste prevádzky bez pripojenia 
do siete počas 24 hodín, čím dôjde k správnemu rozloženiu chladiva 
v chladiacom okruhu. 
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• Aby ste zabránili prehrievaniu, je nevyhnutné zaistiť riadnu cirkuláciu 
vzduchu okolo prístroja. Riaďte sa odporúčaním poskytnutým 
v tomto návode. 

• Pre elimináciu rizika požiaru dbajte, aby zariadenie, alebo jeho 
horúce časti (kompresor, kondenzátor) neboli v priamom kontakte 
so stenou. Rešpektujte odporúčania tohto návodu. 

• Zariadenie nesmie byť umiestnená v blízkosti radiátorov, sporákov, 
alebo ďalších zdrojov tepla. 

• Zaistite prístupnosť elektrickej zásuvky, do ktorej je prístroj 
pripojený, aj po inštalácii zariadenia. 

Odporúčanie pre šetrnú prevádzku 

Pre úsporu elektrické energie:  

✓ spotrebič postavte na vhodné miesto (pozri kapitola 0). 

✓ Dvierka spotrebiča otvárajte len v najnutnejších prípadoch. 

✓ Dbajte na optimálne podmienky prevádzky spotrebiča včasnú 
a pravidelnú údržbu napr. kondenzátora (viac pozri kapitola 
Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). 

✓ Pravidelne kontrolujte funkčnosť tesnení a presvedčte sa, 
že dvierka riadne a dostatočne doliehajú. v opačnom 
prípade okamžite kontaktujte autorizovaný popredajný 
servis. 

OPRAVY 

• Každý zásah do elektrických komponentov zariadenia sa musí 
uskutočniť výlučne povereným kvalifikovaným špecialistom. 

• Pri servisných zásahoch vyžadujte použitie originálnych náhradných 
dielov s certifikátom zaručujúcim ich pôvod. 

Tento spotrebič je určený výlučne pre domáce použitie, kde slúži 
k skladovaniu a uchovávaniu vína. Jeho výrobca a dodávateľ sa 
zriekajú všetkej zodpovednosti za škody spôsobené iným než zhora 
uvedeným spôsobom použitia spotrebiča alebo jeho používania 
v rozpore s účelom, ku ktorému bol skonštruovaný. 
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R600a 
 

Bezpečnostné upozornenie 

  

 POZOR! Ventilačné otvory zariadenia vždy nechajte 
voľne priechodné a nikdy ich nezakrývajte ani 
neupchávajte. 
 

 Vo vnútri zariadenia neskladujte horľavé látky, ako 
nádoby so sprejmi s horľavým hnacím plynom apod. 
 

 POZOR! Vyvarujte sa poškodenia chladiaceho okruhu! 
 

 Chladiaca jednotka obsahuje Izobután (R600a) 
a nesmie byť umiestnená v prostredí s otvoreným 
ohňom (napr. nekryté elektrické kontakty) alebo na 
miestach, kde hrozí nahromadenie chladiva po jeho 
úniku. Typ chladiva je vyznačený na výrobnom štítku 
zariadenia. 

 POZOR! Nepoužívajte elektrické prístroje vo vnútri 
priestoru pre nápoje, pokiaľ nejde o priamo 
odporúčané výrobcom zariadenie. 

 

• Spotrebič spĺňa požiadavky vyplývajúce zo všetkých relevantných európskych smerníc 

v znení príslušných platných úprav, obzvlášť požiadavky vyplývajúce z týchto smerníc:  

• 2011/65/EU (ROHS) 

• 2014/35/EU o elektrickej bezpečnosti 

• 2014/30/EU o elektromagnetickej kompatibilite 

• 643/2009/CE týkajúce sa energetických štítkov 
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2. POPIS ZARIADENIA 

PCLP160 / PCLP205 / PCLP250 

1 Horný záves 

2 LED osvetlenie 

3 Uhlíkový filter 

4 Ventilátor 

5 Polica 

6 Podpora dverí 

7 Nastaviteľná nôžka 

8 Plné dvere 

9 Spodný záves 

10 Ovládací panel 

11 Rukoväť 

 

 

 

 

 

 

PCLV160 / PCLV205 / PCLV250 

1 Horný záves 

2 Ovládací panel 

3 Uhlíkový filter 

4 Ventilátor 

5 Police s dreveným 
čelom 

6 Podpora dverí 

7 Nastaviteľná nôžka 

8 Presklené dvere 

9 Spodný záves 

10 Rukoväť 
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Jedno oddielová vinotéka s multiteplotnou funkciou 

Rozloženie teplôt pri vypnutom ventilátore 

 

Stredná a horná časť určená pre uskladnenie vína 

 

 

Rozdiel teplôt medzi hornou a spodnou časťou vinotéky 

môže byť 6–8 °C podľa modelu 

 

 

 

Spodná časť je určená pre chladenie vína 

 

Jedno oddielová vinotéka s funkciou jedinej teploty: 

Rozloženie teplôt pri zapnutom ventilátore 

 

 

 

 

 

Teplota kolíše asi ±2 °C od nastavenej teploty 
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3. TECHNICKÉ ÚDAJE 

Nižšie je uvedený príklad typového štítka: 

 

Odporúčame, aby ste si tu poznamenali sériové číslo vinotéky pred jej 
inštaláciou pre prípadnú neskoršiu potrebu (technické referencie, 
požiadavka asistencie, apod.) 

 

Prístup k typovému štítku po inštalácii prístroja môže byť obtiažny. 

POZOR: bez týchto informácií nie je možné poskytnúť akúkoľvek 
súčinnosť. 

• Inštalácia zariadenia 

Pred použitím zariadenia: 

• Spotrebič vybaľte (odstráňte ochranné a obalové materiály aj 
z interiéru spotrebiča) a vizuálne skontrolujte jeho bezchybný stav. 
Ak spotrebič javí známky poškodenia, prerušte inštaláciu 
a kontaktujte predajcu, u ktorého ste ho zakúpili. Pre tento prípad si 
uschovajte obalový materiál, v ktorom bol spotrebič dodaný. 

• Pred pripojením vinotéky k sieti ju nechajte ustáliť počas aspoň 24 
hodín vo vertikálnej polohe. Týmto krokom predídete možnému 
poškodeniu alebo poruchám funkčnosti chladiaceho okruhu 
spotrebiča v dôsledku jeho predošlého transportu. 

• Vyčistite vnútorné povrchy spotrebiča suchou jemnou handrou. 

• Pri likvidácii vyslúžilého spotrebiča tento zaneste na príslušnú 
skládku oprávnenú zaobchádzať s elektro odpadmi. 

• Spotrebič postavte na pevnú podlahu s dostatočnou nosnosťou 
schopnou uniesť hmotnosť plne zaťaženej vinotéky. Pre vyváženie 
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do vodorovnej polohy použite k nastaveniu prednú nôžku v spodnej 
časti zariadenia. 

• Nezakrývajte ventilačné otvory. 

• Zariadenie je určené ako voľne stojace, a nie je určené pre 
vstavanie. 

• Zariadenie je určené len pre prevádzku vo vnútorných priestoroch. 

• Zariadenie je určené výlučne k skladovaniu vína. 

• Zariadenie používa chladivo s vysoko horľavými vlastnosťami. 
Chráňte chladiaci okruh pred poškodením. 

• Zariadenie pripojte do jednoduché zásuvky a nechajte medzi ním 
a stenou priestor najmenej 30 mm. Vykonajte dokonalé vyváženie 
do vodorovnej pozície (použite vodováhu). Takto zabránite 
nežiadaným pohybom a vibráciám vplyvom nestability a tým 
eliminujete hlučnosť a zaistíte dokonalú tesnosť dvierok. 

• Zariadenie nie je určené pre diaľkové ovládanie alebo pre použitie 
v súčinnosti s meničom elektrického napätia. 

Upozornenie 

• Víno skladujte len v uzavretých fľašiach. 

• Nepreťažujte vinotéku. 

• Dvere otvárajte len na nevyhnutnú dobu. 

• Neprikrývajte police hliníkovou fóliou ani iným materiálom, ktorý by 
mohol brániť ventilácii.  

• Pokiaľ bude vinotéka dlhšiu dobu mimo prevádzku, odpojte ju od 
siete a dôkladne vyčistite. Následne nechajte otvorené dvierka. 
Týmto spôsobom zabránite kondenzácii a vzniku nepríjemných 
pachov vo vnútri skrinky. 

POZOR: v blízkosti zariadenia neskladujte horľavé a výbušné látky, ktoré by mohli 

spôsobiť požiar. 

Inštalácia dištančných nástavcov 

Dva dištančné nástavce sú priložené v balíčku s používateľskou 
príručkou. Pred použitím vinotéky ich namontujte na zadnú stranu vinotéky 
podľa obrázkov nižšie. Dištančné nástavce zabezpečia minimálny 
potrebný priestor medzi zadnou stenou vinotéky a múrom, ktorý je 
nevyhnutný pre dostatočné vetranie a ochranu vinotéky pred prehriatím 
kompresora. 
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Vinotéka s inštalovanými dištančnými nástavcami: 

 

Inštalácia rukoväti 

Na vinotéky typov PCLP160 / PCLP205 / PCLP250 

 

1. krok: Skrutky na inštaláciu rukoväti sú vo dverách vinotéky. 

Rukoväť inštalujte podľa obrázka. 
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2. krok: Na rukoväti nájdete dve diery pre skrutky. Umiestnite ich do týchto dier, ako je 

ukázané na obrázku. 

 

 

 

 

 

3. krok: Po tom, ako nasuniete rukoväť na skrutky, na rukoväti 

nájdete dve šesťhranné skrutky, ktoré z nej trčia von. Pomocou 

šesťhranného kľúča ich zaskrutkujte, ako je uvedené na obrázku. 

 

 

 

 

 

 

Na vinotéky typov PCLV160 / PCLV205 / PCLV250 

Rukoväť inštalujte podľa 
obrázka: 
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Klimatické triedy 

Zariadenie je určené pre prevádzku pri teplotách okolia určených 
klimatickou triedou uvedenou na typovom štítku spotrebiča. 

 

Klimatická trieda SYMBOL Prevádzková teplota okolia (°C) 

Subnormálna SN Od +10 do +32 

Normálna N Od +16 do +32 

Subtropická ST Od +16 do +38 

Tropická T Od +16 do +43 

 

4. PREVÁDZKOVÉ INŠTRUKCIE 

Odporúčame, aby ste vinotéku inštalovali na mieste s teplotou okolia 
medzi 16–43 °C. Ak je teplota okolia nad, alebo pod odporúčanou 
teplotou, prevádzka vinotéky môže byť ovplyvnená. V tomto prípade môže 
byť obtiažne dosiahnuť teplotu vo vnútri vinotéky v rozsahu 5–20 °C. 

Ovládací panel 

Modely PCLP160 / PCLP205 / PCLP250 

 

Modely PCLV160 / PCLV205 / PCLV250 

 

• Stlačte tlačidlo  počas 5 sekúnd. Tým zapnete nebo následne 
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vypnete vinotéku. 

• Ak nevykonáte žiadnu operáciu počas 20 sekúnd, všetky klávesy sa 

automaticky uzamknú. Pre odomknutie stlačte tlačidlo  počas 5 
sekúnd. Ak stlačíte ktorékoľvek tlačidlo, keď je vinotéka uzamknutá, 

biela kontrolka  sa rozbliká a signalizuje tým uzamknutie tlačidiel 
panela. 

• Tlačidlo  zapína a vypína osvetlení vinotéky. 

• Tlačidlo  zapína a vypína ventilátor. Keď je ventilátor zapnutý, na 

paneli svieti modrá kontrolka  . 

• Zapnuté chladenie indikuje zelená kontrolka  . 

• Stlačte tlačidlo  a  pre nastavenie teploty vo vinotéke. 
Každé stlačenie tlačidla zvýši/zníži teplotu o 1 °C. 

• Zmenu stupnice medzi °Celzia a °Fahrenheita vykonáme stlačením 

oboch tlačidiel  a  súčasne, a ich podržaním počas 5 
sekúnd. 

Pohotovostný režim 

• Stlačte tlačidlo  a  súčasne a podržte počas 5 sekúnd. 
Vinotéka sa prepne do pohotovostného režimu. Všetky zobrazené 
hodnoty a kontrolky zhasnú, avšak vinotéka ďalej normálne pracuje. 

• Po stlačení ktorejkoľvek klávesy sa vinotéka opäť prepne do 
normálneho prevádzkového režimu, kontrolky sa rozsvietia. 

Tip: Ponorte vhodný teplomer do čírej sklenenej fľaše naplnenej vodou a umiestnite ju 

doprostred vinotéky. Počkajte najmenej 24 hodín a skontrolujte teplotu ako na 

teplomeri, tak aj termostate. Potom nastavte termostat tak, aby teplota na teplomeri vo 

fľaši zodpovedala požadovanej hodnote. 

 

Poznámka: Pri prepínaní medzi multiteplotným a monoteplotným režimom je nutné 

počkať vždy najmenej 72 hodín, než sa teplota vína vo fľašiach opäť ustáli na 

požadovanej hodnote. 

5. VÝBAVA 

Regulácia teploty 

Podľa rád odborníkov je optimálna teplota pre uchovávanie vína 12°C s 
toleranciou 10 – 14 °C. Túto teplotu nie je radno zamieňať so servírovacou 
teplotou, ktorá kolíše v rozmedzí 5 – 18 °C podľa špecifických vlastností 
vína. 

Je mimoriadne dôležité zabrániť náhlym zmenám teploty Táto vinotéka, 
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navrhnutá špecialistami na skladovanie vína, na rozdiel od jednoduchej 
chladničky, berie do úvahy citlivosť vín na náhle zmeny teploty a zaisťuje 
dokonalú kontrolu zachovania konštantnej priemernej teploty. 

Antivibračný systém 

Kompresor je vybavený špeciálnymi silentblokmi a vnútorný priestor je 
izolovaný hrubou vrstvou polyuretánovej peny. Týmto spôsobom sa 
znemožní prenos vibrácií do vína. 

Automatické odmrazovanie 

Vinotéka je vybavená automatickým odmrazovaním. Keď končí chladiaci 
cyklus, namrznuté plochy zariadenia sa automaticky odmrazia. Kondenzát 
sa odvádza do odparovacej nádoby, ktorá je umiestnená na zadnej strane 
vinotéky neďaleko kompresora. Teplo, vyžarované kompresorom 
odparuje kondenzát nazbieraný v nádobke. 

Zimný režim 

Zimný režim je ochrana proti mrazu, ktorá umožňuje vinotéke pracovať v 
prostredí s teplotou v rozmedzí 0 až 43°C. Čidlo umiestnené zvonka 
vinotéky uvádza do prevádzky nízko výkonové vykurovacie teleso, 
akonáhle vnútorná teplota vinotéky klesne 3 °C pod nastavenú hodnotu. 
Jedná sa o vykurovacie teleso s tak nízkym výkonom, že nedochádza k 
teplotným šokom vína a tým narušeniu jeho uchovávania.  

Táto funkcia zaistí udržanie vnútornej teploty už predtým, než dôjde k 
výmene teploty medzi fľašami a vnútorným prostredím vinotéky. Zimný 
režim udržiava teplotu vo vinotéke rovnakú, aká je naprogramovaná 
teplota. Po dosiahnutí naprogramovanej teploty vo vinotéke sa zimný 
režim automaticky vypne. 

Poznámka:Akonáhle sa zapne funkcia zimný režim, je treba niekoľko hodín, než sa 

vnútorná teplota vinotéky opäť stabilizuje a dosiahne žiadanú teplotu. 

 

POZOR: Pri aktivácii tejto zimnej funkcie nie je možná prevádzka vinotéky 

v multiteplotnom režime (bez zapnutého ventilátora). Vinotéka sa automaticky prepne 

do monoteplotného režimu a upraví teplotné nastavenie pre ochranu vína. 

Vetranie: uhlíkový filter 

Pri prevádzke dochádza neustále k výmene a filtrácii vzduchu. 

Vinotéka je vybavená kontinuálnym systémom pre zabezpečenie 
čerstvého vzduchu s dvoma uhlíkovými filtrami. 

Filter je plastová kapsľa s priemerom 5 cm na ľavej hornej strane zadnej 
steny vinotéky a uprostred nej. Filter sa mení raz za roka môžete ho 
zakúpiť u predajcu vinotéky. 

Výmenu vykonajte pootočením filtra, aby sa uvoľnili západky 
a nasledovným vytiahnutím k sebe z vnútra vinotéky. 
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Ochrana proti UV žiareniu 

Ak má vinotéka sklenené dvere, tieto sú chránené UV filtrom. Vaše víno 
je takto chránené proti škodlivému žiareniu. 

6. NALOŽENIE VINOTÉKY 

Indikácia maximálnej kapacity naloženia plní u našich vinoték 
predovšetkým bezpečnostné a orientačné účely (napr. pri výbere 
vhodného typu spotrebiča o kapacite primeranej Vašim potrebám). 

Tento údaj sa uvádza na základe štandardných 75 cl fliaš typu Bordeaux 
vrátane štandardne dodávaných políc. 

Aj keď by teda bolo – hypoteticky – možné naplniť vinotéku, napr. bez 
použitia políc, pri naplnení fľašami výhradne rovnakého tvaru a priemeru, 
apod., omnoho väčším počtom fliaš, v skutočnosti bude praktické hľadisko 
každodennej organizácie a prevádzky vinotéky veľmi pravdepodobne 
vyžadovať použitie niekoľkých políc. z výhradne praktických dôvodov 
racionálnej prevádzky preto najpravdepodobnejšie vinotéku naložíte 
menším počtom fliaš, než je jej maximálna indikovaná kapacita. 

Typy fliaš: 

 

Schéma vpravo znázorňuje 4 najobvyklejšie typy 75 cl vínnych fliaš (fľaše 
typu Bordeaux a Burgund rôznych rozmerov). Nižšie uvedená 
demonštrácia protiľahlého spôsobu uloženia fliaš počíta s najbežnejšími 
fľašami typu Bordeaux. 

Napríklad, ak je vinotéka naložená len fľašami typu Burgund, celková 
kapacita vinotéky bude asi o 30% nižšia, než aká je vypočítaná pre fľaše 
Bordeaux. 

Striedavé ukladanie – príklady: 
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Hrdlo k dnu, hrdlami k sebe:  

Všimnite si rozdiel v hĺbke uloženia. 

 

 

 

Uloženie hrdlami medzi fľaše:  

Úspora hĺbky, menšia kapacita. 

 

Vďaka polovičným kovovým policiam, ktoré sa 
dodávajú s vašou vinotékou, môžete uskladniť 
vo zvislej polohe až 12 ks 75cl tradičných fliaš 
typu Bordeaux. Je to vhodné pre skladovanie už 
otvorených fliaš! 

 

 

 

Príklady servírovacích teplôt 

Napriek tomu, že sa občas vyskytnú výrazné názorové rozdiely (a 
s vedomím nevyhnutne špecifických podmienok každej jednotlivej 
degustácie), je možné v nasledujúcej tabuľke ideálnych servírovacích 
teplôt zhrnúť väčšinovo akceptovanú zhodu. Úplná zhoda všetkých, kto to 
s vínom myslia vážne, panuje v názore, že len servírovaním pri vhodnej 
teplote sa dá z konzumácie vína urobiť plnohodnotný zážitok pre všetky 
zmysly. 
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7. STAROSTLIVOSŤ O VINOTÉKU 

Pred každým úkonom údržby a čistenia spotrebič vždy odpojte od zdroje 
elektrickej energie (vytiahnutím zástrčky napájacieho kábla zo sieťovej 
zásuvky, prípadne vypnutím príslušného ističa v elektrickom okruhu). 

Pred jeho uvedením do prevádzky (a potom v pravidelných intervaloch, 
aspoň raz za 3 mesiace) odporúčame vyčistiť všetky vnútorné a vonkajšie 
povrchy spotrebiča (čelo, rám a rukoväť dverí, vonkajší plášť bočných 
stien a horné časti spotrebiča) teplou vodou s šetrným čistiacim 
prostriedkom. Očistené povrchy potom umyte čistou vodou a pred 
pripojením do siete nechajte riadne vyschnúť. Na čistenie spotrebiča 
nepoužívajte rozpúšťadlá alebo abrazívne prostriedky. 

Pri prvom uvedení do prevádzky môžu niektoré časti spotrebiča vydávať 
nepríjemný zápach. v takom prípade nastavte termostaty spotrebiča na 
minimálnu hodnotu vnútornej teploty, a nechajte spotrebič po dobu 
niekoľkých hodín pracovať bez naloženia fľašami. Studený vzduch 
nežiadúce pachy odstráni. 

Výpadok prúdu 

Bežný výpadok prúdu v dĺžke 1 alebo 2 hodín nemôže zásadne ovplyvniť 
vnútornú teplotu vinotéky. Pre ochranu uložených vín pri výpadku prúdu 
však zbytočne neotvárajte dvere spotrebiča, resp. otvárajte je jen 
v najnutnejších prípadoch. Pri dlhodobom výpadku prúdu je treba urobiť 
nevyhnutné kroky na ochranu uložených vín. 

S opätovným zapnutím spotrebiča po jeho odpojení alebo po prerušení 
dodávky elektrické energie odporúčame počkať aspoň 3 až 5 minút. Ak 
spotrebič uvediete opätovne do prevádzky po predošlom odpojení, ešte 
pred uplynutím tejto doby, nedôjde k novej aktivácii kompresora (ak to 
vyžaduje vnútorná teplota vo vinotéke) skôr, ako po uplynutí zmienenej 
doby (3 – 5 minút). 

Pri prvom uvedení spotrebiča do prevádzky (alebo po jeho dlhšej 
odstávke) sa môžu hodnoty nastavené/požadované a reálne teploty vo 
vnútri spotrebiča líšiť. Ide o obvyklý jav! k dosiahnutiu požadovanej 
hodnoty vnútornej teploty a jej stabilizácii dôjde po niekoľkých hodinách 
prevádzky. 

Prevádzka vinotéky počas dovolenky 

• Krátka dovolenka: nechajte vinotéku v prevádzke počas dovolenky 
trvajúcej menej ako tri týždne. 

• Dlhá dovolenka: Pokiaľ sa zariadenie nebude používať počas 
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niekoľkých mesiacov, vyprázdnite ho a odpojte zo siete. Vnútro 
a vonkajšok vinotéky dôkladne umyte. Dvere vinotéky potom 
nechajte otvorené, tak, aby sa samovoľne nezavreli. Tým zabránite 
vzniku zápachov a plesní. 

Sťahovanie vinotéky 

• Spotrebič pred sťahovaním odpojte z elektrické siete. 

• Vyberte všetky uložené fľaše a zabezpečte pohyblivé časti vo vnútri 
vinotéky tak, aby nedošlo k ich poškodeniu počas prepravy. 

• Nastaviteľné nôžky chráňte pred poškodením počas prepravy ich 
úplným zaskrutkovaním do tela spotrebiča. 

• Dvere zalepte páskou proti samovoľnému otvoreniu. 

• Vinotéku premiestňujte a manipulujte vo zvislej polohe. Vonkajšiu 
stranu zariadenia chráňte pri prepravy vhodným materiálom. (deka, 
bublinová fólia apod.). 

Opatrenie pre úspory energie 

• Vinotéku umiestnite na najchladnejšie miesto v miestnosti, čo 
najďalej od zariadení, produkujúcich teplo a taktiež mimo dosah 
slnečných lúčov. 

• Nikdy neprikrývajte vetracie otvory a zabezpečte dobré vetranie 
zariadenia. 

• Dvierka vinotéky otvárajte len na nevyhnutnú dobu. 

8. ČO ROBIŤ V PRÍPADE PORUCHY 

Napriek všetkej starostlivosti, venovanej vývoju a výrobe a prísnemu 

systému kontroly kvality, nemôžeme celkom vylúčiť možnosť vzniku 

poruchy. Než sa však obrátite na predajcu, dodávateľa alebo ich 

autorizovaný servis, overte prosím, či problém/poruchu nedokážete 

odstrániť sami. Najprv sa presvedčte, či: 

• Je vinotéka riadne pripojená k elektrickej sieti? 

• Nedošlo k výpadku prúdu? 

• Poruchové stavy nie sú popísané v tabuľke nižšie. 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Závadný alebo poškodený napájací kábel 
musí byť vymenený výrobcom, dodávateľom alebo jeho 
autorizovaným servisným strediskom, prípadne dostatočne 
kvalifikovaným technikom. v opačnom prípade sa vystavujete 
vážnemu nebezpečenstvu ohrozenia zdravia. 
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• Pokiaľ tieto kroky neodhalia poruchu, kontaktujte autorizovaný 
servis. 

POZOR! 

Pri vykonávaní akejkoľvek údržby a opráv musí byť zariadenie 
odpojené od elektrickej siete! 

Poruchy 

Mnoho problémov môžete riešiť ľahko, bez toho, aby ste potrebovali volať 
servis. Skôr, než pozvete servisného technika, skúste nasledujúce 
odporúčania. 

 

ZÁVADA MOŽNÁ PRÍČINA 

Vinotéka nefunguje 
• Nie je zapojená do siete 

• Vinotéka je vypnutá 

• Vypínač okruhu prerušený alebo spálená poistka 

Vinotéka dostatočne nechladí 

• Skontrolujte a upravte nastavenie termostatu. 

• Teplota okolitého prostredia je príliš vysoká. 

• Dvere spotrebiča boli príliš často otvorené. 

• Dvere spotrebiča nie sú poriadne zatvorené. 

• Dvere spotrebiča dostatočne netesnia. 

• Zariadenie bolo nedávno odpojené na určitú dobu. Pre 
opätovné vychladenie je treba čas, ktorý môže byť aj dlhší 
než 4 hodiny. 

• Nedostatočný voľný priestor okolo vinotéky. 
Vinotéka chladí príliš • Upravte nastavenie termostatu. 

Príliš vysoká vlhkosť, etikety sa 

odlepujú z fliaš 

• Vlhkosť sa reguluje na princípe termodynamiky. Počas 
chladenia chlad znižuje vlhkosť vzduchu (studený vzduch 
je suchší). Po vypnutí kompresora sa teplota zvyšuje a 
vlhkosť vzduchu stúpa. 

• Je dôležité počítať s priemernou hodnotou vlhkosti 
z niekoľkých prevádzkových cyklov nie z okamžitého 
a jediného odčítania. 

• Hodnoty vlhkosti bývajú ovplyvnené teplotou v miestnosti. 
Ak je nízka, vlhkosť klesá, pri vysokej teplote relatívna 
vlhkosť stúpa. Relatívna vlhkosť je optimálna pri teplote 
v miestnosti v rozsahu 20–25°C. 

• Pre zníženie relatívnej vlhkosti vo vinotéke sú tri možnosti: 
• Vymeňte uhlíkový filter 
• Pomaly znížte teplotu vo vinotéke 
• Ak ste do vinotéky vložili nádobku s vodou, odstráňte ju. 

Príliš nízka vlhkosť 

• Vlhkosť sa reguluje na princípe termodynamiky. Počas 
chladenia chlad znižuje vlhkosť vzduchu (studený vzduch 
je suchší). Po vypnutí kompresora sa teplota zvyšuje, 
námraza sa topí, vlhkosť vzduchu stúpa. 

• Je dôležité počítať s priemernou hodnotou vlhkosti 
z niekoľkých prevádzkových cyklov nie z okamžitého 
a jediného odčítania. 

• Hodnoty vlhkosti bývajú ovplyvnené teplotou v miestnosti. 
Ak je nízka, vlhkosť klesá, pri vysokej teplote relatívna 
vlhkosť stúpa. Relatívna vlhkosť je optimálna pri teplote 
v miestnosti v rozsahu 20–25°C. 

• Pre zvýšenie relatívnej vlhkosti vo vinotéke sú tri možnosti: 
• Do vinotéky umiestnite nádobku s vodou pre zvýšenie 

relatívnej vlhkosti 

• Pomaly zdvihnite teplotu vo vinotéke 
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Teplota vo vinotéke nie je stála 

• Teplota, s ktorou je nutné uvažovať, je teplota vo fľaši. 
Dočasné zmeny teplôt zodpovedajú prevádzkovým cyklom 
kompresora. 

• Malé zmeny teploty vo vinotéke prinesú vo výsledku 
stabilnú priemernú teplotu vína vo fľaši, čo zabezpečuje 
najvhodnejšie podmienky pre dozrievanie vína. 

• Zmeny teploty vo vinotéke zodpovedajú prevádzkovým 
cyklom kompresora a sú príliš rýchle na to, aby 
výraznejším spôsobom ovplyvnili teplotu vína vo fľašiach. 
Tepelná zotrvačnosť kvapaliny je omnoho väčšia, ako 
vzduchu. Tekutina vo fľašiach preto zotrváva na stabilnej 
priemernej teplote. 

• Ak zistíte, že teplota vo vinotéke sa líši od bežne 
pozorovanej teploty a počas niekoľkých hodín sa vôbec 
nemení, konzultujte situáciu so servisným oddelením 
predajcu. 

• Ak je teplota v miestnosti veľmi nízka, vo vinotéke 
môžeme obdržať trochu nižšiu, než nastavenú teplotu. 
V prípade, že sa zimný režim zapne, vinotéka sa 
automaticky prepne do monoteplotného režimu, aby 
zaistila udržanie kvality vína. 

Časté zapínanie a vypínanie 

• Teplota v izbe je vyššia než normálna 

• Do vinotéky bolo pridané väčšie množstvo obsahu naraz 

• Dvere sa otvárajú príliš často 

• Dvere nie sú správne zatvorené 

• Termostat nie je správne nastavený 

• Tesnenie dverí neplní riadne svoju funkciu 

Svetlo vo vinotéke nesvieti 

• Vinotéka nie je zapnutá do siete 

• Vypínač okruhu je prerušený alebo je spálená poistka  

• Žiarovka je vypálená, kontaktujte váš servis 

• Vypínač svetla je vypnutý 

Nadmerné vibrácie 

• Skontrolujte vodorovné postavenie vinotéky. 

• Ak sa vinotéka dotýka steny, odsuňte ju a opäť vyrovnajte 
podľa vodováhy. 

• Ak vibrácie pretrvávajú, vypnite vinotéku, odpojte ju od 
siete a konzultujte so servisným oddelením predajcu. 

Nadmerný prevádzkový hluk 

• Určitá hladina prevádzkového hluku je bežným/obvyklým 
sprievodným javom pri spustení/chode kompresoru. 

• Charakteristický zvuk slabej intenzity (pripomínajúci 
„tečúcu vodu“) je bežným sprievodným javom obehu 
chladiaceho média v systému. 

• Charakteristický zvuk slabé intenzity (pripomínajúci 
„klepanie“) je bežným sprievodným javom prevádzky 
spotrebiča (resp. zmien teplôt v ktorých dôsledku 
dochádza k rozťahovaniu/zmršťovaniu vnútorných stien 
spotrebiča). 

• Pri vyššej hladine hluku skontrolujte riadne usadenie 
kompresora na gumových tlmičoch („silent-blokoch“), resp. 
overte, či nie je kompresor v bezprostrednom kontakte 
s priľahlým nábytkom, stenou alebo inou časťou 
spotrebiča. 

• Overte riadne vyrovnanie spotrebiča. 

Dvere sa riadne nezatvárajú 

• Spotrebič nie je riadne vyrovnaný 

• Dvere boli otočené a nie sú správne nasadené 

• Tesnenie je znečistené 

• Police sú uložené nesprávne 

• Časť obsahu bráni zatvoreniu dverí 

LED displej nezobrazuje 
• Chybný ovládací panel. 

• Chybné napájanie panela. 

• Zariadenie nie je zapnuté do siete. 
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• Chybný snímač teploty. 

• Skontrolujte, či ste nezapli Pohotovostný režim (pozri 

kapitola 4) 

Kompresor vinotéky neustále pracuje 
• Ak kompresor beží a nechladí, kontaktujte servisné 

oddelenie predajcu. 

Alarm vysokej teploty „HOO“ 

• Ak je teplota vo vinotéke vyššia než 25 °C počas viac ako 
6 hodín, na displeji bliká „HOO“ sprevádzané zvukovým 
signálom. 

• Zvukový signál odstránite stlačením akéhokoľvek tlačidla. 
Následne kontaktujte servis. 

• Vinotéku vypnete stlačením tlačidla ZAP/VYP a odpojte 
vinotéku zo siete. 

Alarm nízkej teploty „LOO“ 

• Ak je teplota vo vinotéke nižšia než 2 °C počas viac ako 3 
hodín, na displeji bliká „LOO“ sprevádzané zvukovým 
signálom. 

• Zvukový signál odstránite stlačením akéhokoľvek tlačidla. 
Následne kontaktujte servis. 

• Vinotéku vypnete stlačením tlačidla ZAP/VYP a odpojte 
vinotéku zo siete. 

 

Výmena žiarovky 

Zariadenie je vybavené svetlo emitujúcimi diódami (LED). Tieto diódy 
nemôže vymeniť zákazník. Ich životnosť je dostatočná a porovnateľná 
s životnosťou celého zariadenia. Ak sa predsa len dióda počas prevádzky 
poškodí, požiadajte o jej výmenu váš servis. 

9. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Toto zariadenie bolo vyrobené v súlade s nariadením EU 
č. 19/2012/CE ktoré sa týka zaobchádzania s odpadmi 
vznikajúcimi z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). 
Správnou likvidáciou zariadení zabránite potenciálne negatívnym 
dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by hrozili 

z nesprávnej likvidácie. 

Tento symbol na výrobku alebo jeho balení udáva, že tento výrobok 
nepatrí do domáceho odpadu. Je nutné ho odviezť na zberné miesto pre 
recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaistením správnej 
likvidácie tohoto výrobku pomôžete zabrániť negatívnym dôsledkom pre 
životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak boli spôsobené 
nevhodnou likvidáciou tohoto výrobku. 

Podrobnejšie informácie o recyklácii výrobku zistíte u príslušného 
miestneho úradu, služby pre likvidáciu domáceho odpadu alebo 
v obchode, kde ste výrobok zakúpili. Dovozca, firma ELEKTRO STORE 
SK, s.r.o., je povinná, po jeho upotrebení zaistiť spätný odber a odborné 
odstránenie, prípadne jeho opätovné využitie. 

Vyradenú chladničku je taktiež možné odložiť do zberného dvora, 
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prevádzkovaného vašim miestnym úradom v mieste vášho bydliska, 
prípadne je možné odložiť ju v rámci mobilného zberu nebezpečných 
odpadov, ktoré obec zaisťuje najmenej dvakrát za rok. 

10. ZÁVEREČNÉ POZNÁMKY 

V záujme priebežného zlepšovania našich spotrebičov si vyhradzujeme 
právo na zmenu technických parametrov bez predošlého upozornenia. 

Záruka na spotrebiče CLIMADIFF je poskytovaná výhradne oficiálnymi 
predajcami. Tento návod sa nemôže považovať za záručný list. 
CLIMADIFF a ELEKTRO STORE SK, s. r. o., nenesú zodpovednosť za 
prípadné technické alebo tlačové chyby v tomto dokumente. Nezáväzný 
dokument / Tlačové chyby vyhradené.  
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Informační list výrobku podľa nariadenia EÚ č. 1060/2010 

Servírovacia vinotéka 

 

Značka 
CLIMADIFF 

Obchodné označenie  
PCLP160 

Napájanie 
220-240 V / 50 Hz 

Rozmery (Š x H x V)  
545 x 710 x 1294 

Hmotnosť netto 
52 

Kategória domácich chladiacich zariadení 
2 

Energetická trieda 
A 

Ročná spotreba energie (AEC) Spotreba energie 165 kWh za rok 

vypočítaná na základe výsledkov 

získaných počas 24 hodín pri 

normalizovaných testovacích 

podmienkach. Skutočná spotreba energie 

závisí na podmienkach použitia 

a umiestnenia spotrebiča. 

Užitočný objem (l) 
310 

Rozsahy nastaviteľných teplôt 
5–20  

Rozmrazovanie 
Automatické 

Klimatická trieda T 

Tento spotrebič je koncipovaný pre 

prevádzku pri okolitých teplotách v 

rozmedzí 16 °C (spodná) a 43 °C (horná 

hranica). 

Hlučnosť dB (A) re 1pW 
44 dB(A) 

Typ inštalácie 
Voľne stojaca 

 

Toto zariadenie je určené výlučne pre skladovanie vína. 
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Informační list výrobku podľa nariadenia EÚ č. 1060/2010 

Servírovacia vinotéka 

 

Značka 
CLIMADIFF 

Obchodné označenie  
PCLV160 

Napájanie 
220-240 V / 50 Hz 

Rozmery (Š x H x V)  
595 x 700 x 1294 

Hmotnosť netto 
59,5 

Kategória domácich chladiacich zariadení 
2 

Energetická trieda 
C 

Ročná spotreba energie (AEC) Spotreba energie 285 kWh za rok 

vypočítaná na základe výsledkov 

získaných počas 24 hodín pri 

normalizovaných testovacích 

podmienkach. Skutočná spotreba energie 

závisí na podmienkach použitia 

a umiestnenia spotrebiča. 

Užitočný objem (l) 
309 

Rozsahy nastaviteľných teplôt 
5–20  

Rozmrazovanie 
Automatické 

Klimatická trieda T 

Tento spotrebič je koncipovaný pre 

prevádzku pri okolitých teplotách v 

rozmedzí 16 °C (spodná) a 43 °C (horná 

hranica). 

Hlučnosť dB (A) re 1pW 
44 dB(A) 

Typ inštalácie 
Voľne stojaca 

 

Toto zariadenie je určené výlučne pre skladovanie vína. 
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Informační list výrobku podľa nariadenia EÚ č. 1060/2010 

Servírovacia vinotéka 

 
Značka 

CLIMADIFF 

Obchodné označenie  
PCLP205 

Napájanie 
220-240 V / 50 Hz 

Rozmery (Š x H x V)  
595 x 710 x 1588 

Hmotnosť netto 
61,5 

Kategória domácich chladiacich zariadení 
2 

Energetická trieda 
A 

Ročná spotreba energie (AEC) Spotreba energie 171 kWh za rok 

vypočítaná na základe výsledkov 

získaných počas 24 hodín pri 

normalizovaných testovacích 

podmienkach. Skutočná spotreba energie 

závisí na podmienkach použitia 

a umiestnenia spotrebiča. 

Užitočný objem (l) 
389 

Rozsahy nastaviteľných teplôt 
5–20  

Rozmrazovanie 
Automatické 

Klimatická trieda T 

Tento spotrebič je koncipovaný pre 

prevádzku pri okolitých teplotách v 

rozmedzí 16 °C (spodná) a 43 °C (horná 

hranica). 

Hlučnosť dB (A) re 1pW 
44 dB(A) 

Typ inštalácie 
Voľne stojaca 

 

Toto zariadenie je určené výlučne pre skladovanie vína. 
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Informační list výrobku podľa nariadenia EÚ č. 1060/2010 

Servírovacia vinotéka 

 
Značka 

CLIMADIFF 

Obchodné označenie  
PCLV205 

Napájanie 
220-240 V / 50 Hz 

Rozmery (Š x H x V)  
595 x 700 x 1588 

Hmotnosť netto 
70 

Kategória domácich chladiacich zariadení 
2 

Energetická trieda 
A 

Ročná spotreba energie (AEC) Spotreba energie 296 kWh za rok 

vypočítaná na základe výsledkov 

získaných počas 24 hodín pri 

normalizovaných testovacích 

podmienkach. Skutočná spotreba energie 

závisí na podmienkach použitia 

a umiestnenia spotrebiča. 

Užitočný objem (l) 
387 

Rozsahy nastaviteľných teplôt 
5–20  

Rozmrazovanie 
Automatické 

Klimatická trieda T 

Tento spotrebič je koncipovaný pre 

prevádzku pri okolitých teplotách v 

rozmedzí 16 °C (spodná) a 43 °C (horná 

hranica). 

Hlučnosť dB (A) re 1pW 
43 dB(A) 

Typ inštalácie 
Voľne stojaca 

 

Toto zariadenie je určené výlučne pre skladovanie vína. 
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Informační list výrobku podľa nariadenia EÚ č. 1060/2010 

Servírovacia vinotéka 

 
Značka 

CLIMADIFF 

Obchodné označenie  
PCLP250 

Napájanie 
220-240 V / 50 Hz 

Rozmery (Š x H x V)  
595 x 710 x 1882 

Hmotnosť netto 
74 

Kategória domácich chladiacich zariadení 
2 

Energetická trieda 
A 

Ročná spotreba energie (AEC) Spotreba energie 176 kWh za rok 

vypočítaná na základe výsledkov 

získaných počas 24 hodín pri 

normalizovaných testovacích 

podmienkach. Skutočná spotreba energie 

závisí na podmienkach použitia 

a umiestnenia spotrebiča. 

Užitočný objem (l) 
469 

Rozsahy nastaviteľných teplôt 
5–20  

Rozmrazovanie 
Automatické 

Klimatická trieda T 

Tento spotrebič je koncipovaný pre 

prevádzku pri okolitých teplotách v 

rozmedzí 16 °C (spodná) a 43 °C (horná 

hranica). 

Hlučnosť dB (A) re 1pW 
44 dB(A) 

Typ inštalácie 
Voľne stojaca 

 

Toto zariadenie je určené výlučne pre skladovanie vína. 
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Informační list výrobku podľa nariadenia EÚ č. 1060/2010 

Servírovacia vinotéka 

 
Značka 

CLIMADIFF 

Obchodné označenie  
PCLV250 

Napájanie 
220-240 V / 50 Hz 

Rozmery (Š x H x V)  
595 x 700 x 1882 

Hmotnosť netto 
83 

Kategória domácich chladiacich zariadení 
2 

Energetická trieda 
C 

Ročná spotreba energie (AEC) Spotreba energie 305 kWh za rok 

vypočítaná na základe výsledkov 

získaných počas 24 hodín pri 

normalizovaných testovacích 

podmienkach. Skutočná spotreba energie 

závisí na podmienkach použitia 

a umiestnenia spotrebiča. 

Užitočný objem (l) 
468 

Rozsahy nastaviteľných teplôt 
5–20  

Rozmrazovanie 
Automatické 

Klimatická trieda T 

Tento spotrebič je koncipovaný pre 

prevádzku pri okolitých teplotách v 

rozmedzí 16 °C (spodná) a 43 °C (horná 

hranica). 

Hlučnosť dB (A) re 1pW 
44 dB(A) 

Typ inštalácie 
Voľne stojaca 

 

Toto zariadenie je určené výlučne pre skladovanie vína. 
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