DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

•
•
•
•

•

Aby se snížilo riziko vzniku požáru, úrazu
VAROVÁNÍ
elektrickým proudem nebo zranění při používání
spotřebiče, dodržujte tato základní pravidla:
Před použitím spotřebiče si přečtěte všechny instrukce.
Vaši vinotéku používejte pouze pro účely, pro které je určena, jak je popsáno
v tomto návodu.
Nikdy neodpojujte vinotéku tahem za přívodní šňůru, pevně uchopte zástrčku a
přímo ji vytáhněte ze zásuvky.
Nedovolte dětem, aby lezly na vinotéku, nebo na ní seděly nebo stály, nebo se
věšely na její police. Mohly by vinotéku poškodit.
Nepoužívejte prodlužovací kabel. Neprovozujte toto zařízení, pokud je poškozen
přívodní kabel nebo zástrčka, pokud zařízení nepracuje správně, pokud je
poškozeno nebo pokud utrpělo náraz. Pokud je poškozen přívodní kabel, je
potřeba, aby byl vyměněn výrobcem, servisní organizací nebo kvalifikovanou
osobou, aby bylo zabráněno jakémukoli nebezpečí.
Do vinotéky neumísťujte jiný spotřebič.

INSTALACE VINOTÉKY
• Tento spotřebič je navržen jako volně stojící a neměl by být zapuštěn ani
vestavěn.
• Umístěte spotřebič na vodorovnou podlahu, která je dostatečně pevná,
aby udržela zařízení při plném založení láhvemi. Seřiďte patky vinotéky
tak, aby byla dodržena vodorovná rovina.
• Pro správnou funkci vinotéky ponechte po všech stranách 10 cm volného
prostoru.
• Neprovádějte instalaci na místech s přímým slunečním zářením a v
dosahu zdrojů tepla (kamna, ohřívač, radiátor atd.). Přímé sluneční záření
může ovlivnit akrylátový nátěr a zdroje tepla mohou zvýšit spotřebu
elektrické energie. Extrémně nízké i vysoké teploty okolí mohou
způsobit, že zařízení nebude pracovat správně.
• Před připojením zařízení k elektrickému napájení jej ponechejte stát ve
vzpřímené poloze přibližně po dobu 2 - 3 hodin. Tím se sníží nebezpečí
chybné funkce chladicího systému vzniklé při manipulaci v průběhu
dopravy.
• Zacházejte se spotřebičem tak, abyste ho nepoškodili.
Pro likvidaci spotřebiče:

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že
použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného
komunálního odpadu. Z hlediska prevence možných ekologických škod, resp.
poškození zdraví člověka v důsledku nekontrolované likvidace odpadů zajistěte
řádnou recyklaci zařízení pro další využití materiálových zdrojů. K likvidaci
použijte účelově vytvořený sběrný systém, nebo se obraťte o radu na prodejce, od
něhož jste zařízení zakoupili. V některých případech prodejny přijímají stará
zařízení k recyklaci. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v
souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro servis:
Neopravujte nebo neměňte součásti spotřebiče samy. Obraťte se na autorizovaného
servisního technika. Seznam servisních techniků na www.karma-as.cz v sekci servis.
PROVOZ VAŠÍ VINOTÉKY
Doporučujeme instalovat vinotéku v místě, kde se okolní teplota pohybuje mezi
16 – 32 °C. Jestliže je okolní teplota nad nebo pod doporučovanou teplotou, může
tím být ovlivněna výkonnost spotřebiče. Např. umístění v extrémně chladných nebo
horkých podmínkách může způsobit kolísání vnitřní teploty. Nemusela by být
dosažena oblast teploty 8 - 18 °C.
Teplotní rozsahy vaší vinotéky
Teplotní rozsah vrchní zóny (vhodná pro šumivá a bílá vína)

5 – 14 °C

Teplotní rozsah spodní zóny (vhodná pro červená a bílá vína)

12 – 18 °C

ZÁMEK OVLÁDACÍHO PANELU
Vaše vinotéka je vybavena funkcí automatického zámku ovládacího panelu.
Tato funkce vám umožňuje předcházet nechtěným změnám teplot nebo výkonu.
Funkce zámku se automaticky aktivuje 12 sekund po posledním stisknutí některého
tlačítka na ovládacím panelu.
K odemknutí zámku zmáčkněte a držte zároveň tlačítko
a
po dobu 3
sekund a poté ovládací panel jednou pípne a blikne. To znamená, že ovládací
panel je aktivní a lze měnit nastavení. Ovládací panel musíte tímto způsobem
pokaždé odemknout, pokud chcete změnit nastavení teploty nebo změnit °F - °C
nebo rozsvítit / zhasnout světlo.
NASTAVENÍ REGULACE TEPLOTY

Změnu nastavení teplot z °F - °C provedete podržením tlačítka
po dobu 3
sekund. Navolené teploty se rozsvítí zeleně u °F nebo °C na ovládacím panelu.
Změnu nastavení teplot provedete stiskem tlačítka
nebo

o +1°F nebo +1°C

o -1°F nebo -1°C.

Stiskněte tlačítko
pro výběr vrchní nebo spodní zóny a teploty budou svítit na
displeji. Teploty uvnitř vinotéky jsou signalizovány modře na ovládacím panelu.
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TIP PRO ÚSPORU ENERGIE
Vinotéka by měla být umístěna v nejchladnější části místnosti, dál od
zdrojů tepla a přímého slunečního záření.

MÁTE PROBLÉMY S VINOTÉKOU?
Mnoho problémů s vaší chladničkou na víno můžete vyřešit snadno svépomocí,
čímž ušetříte náklady na možné volání servisní služby. Před voláním servisního
střediska zkuste níže uvedené návrhy pro zjištění, zdali problém nemůžete vyřešit
sami.
PROBLÉM
MOŽNÁ PŘÍČINA
Není připojena do elektrické sítě nebo je použito jiné napětí.
Vinotéka nefunguje. Jistič přerušil napájení nebo se přepálila pojistka.
Ovládací panel je
zamčený.

Vinotéka dostatečně
nechladí.

Osvětlení nesvítí.
Vinotéka vibruje.
Dveře nelze
uzavřít.

řádně

K odemknutí zámku zmáčkněte a držte zároveň tlačítko
a
po
dobu 3 sekund a poté ovládací panel jednou pípne a blikne.
Zkontrolujte nastavení teploty.
Podmínky vnějšího prostředí mohou vyžadovat nastavení na vyšší
výkon.
Dveře jsou otevírány příliš často.
Dveře nejsou úplně uzavřeny.
Těsnění dveří netěsní správně.
Chladnička na víno nemá správnou vzdálenost od okolních předmětů.
Vinotéka není připojena do elektrické sítě.
Jistič přerušil napájení nebo se přepálila pojistka.
Tlačítko osvětlení je v poloze „OFF“ (vypnuto).
Zkontrolujte a ujistěte se, že vinotéka je ve vyrovnané poloze
(nastavení nožek).
Vinotéka není ve vyrovnané poloze.
Dveře byly instalovány reverzně a nikoliv správně.
Těsnění je opotřebené.
Dveře se vychylují ze své polohy.

Návod pro obsluhu
KOMPRESOROVÁ VINOTÉKA

KVI 98D

ELEKTRICKÉ SCHÉMA
Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.
Toto zařízení je určeno výhradně pro skladování vína.
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