












• Neblokujte větrací otvory v krytu spotřebiče nebo,
v případě vestavby spotřebiče, v kuchyňské lince.

• Nestavte na spotřebič předměty a/nebo nádoby naplněné
vodou.

• Neopravujte sami tuto vinotéku.
Jakékoli zásahy musí být provedeny výhradně
kvalifikovaným technikem.

• Děti ve věku 3 až 8 let mohou vkládat a vyjímat potraviny z
chladicích spotrebičů.

• Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s
omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud jsou pod náležitým dozorem nebo pokud byly
poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí
nebezpečí hrozícímu v případě nesprávného používání.

• Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmí
provádět děti bez dohledu dospělé osoby

• Tento spotřebič nesmí používat osoby s omezenými
fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi
(včetně dětO, nebo osoby s nedostatkem zkušeností
a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo pokud
neobdržely pokyny pro používání spotřebiče od osoby
odpovědné za jejich bezpečnost.

• Děti musí být neustále pod dozorem, aby si s tímto
spotřebičem nehrály.

• Spotřebič je nutno umístit tak, aby byla snadno přístupná
jeho zástrčka.

• Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, musí jej
vyměnit výrobce, jeho servisní technik nebo podobně
kvalifikovaná osoba, aby se vyloučilo jakékoli nebezpečí.
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• Tento spotřebič nesmí být instalován do prádelny
• Potenciál globálního oteplování (GWP) pro R600a: 3
• Uvnitř tohoto spotřebiče neskladujte výbušné látky, jako

například spreje s hořlavým obsahem.
• - VAROVÁNÍ: Neblokujte větrací otvory v krytu

spotřebiče nebo, v případě vestavby spotřebiče, 

v kuchyňské lince. 
• - VAROVÁNÍ: Nesnažte se urychlit proces odmrazování

mechanickými prostředky či jinými pomůckami 

s výjimkou těch, které jsou doporučeny výrobcem. 
• - VAROVÁNÍ: Nepoškozujte chladicí okruh.
• - VAROVÁNÍ: Uvnitř úložných prostor tohoto spotřebiče

nepoužívejte elektrická zařízení, pokud nejsou typu, 

který je doporučen výrobcem 

CZ-6 

Copyright© 2018, Fast ČR, a. s. Revision 09/2018 

• - VAROVÁNÍ: Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho

výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se

zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotrebič s

poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.

• - VAROVÁNÍ: Neumisťujte více přenosných zásuvek v

zadní části spotřebiče.







POPIS A INSTALACE SPOTŘEBIČE 

Na následujících obrázcích je uveden pouze popis spotřebiče. Rozměry a množství polic se může u stejné 
řady produktu lišit model od modelu. 

PW40LV 

Jedna zóna 40 lahví 

Odstranitelná 

Přední mřížka 
========== 

========== 

========== 

========== 

========== 

>813

A. Odstranitelná přední mřížka
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>-- Dvířka 

Vnější skříňka -Rukojeť 

- Těsnění 

Nastavitelná 
"----i::::i--- - - ------i:.>="---Nožka 

• Možnost nastavení 
výšky: 

813-850mm
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Víno prosím skladujte v uzavřených lahvích.
Nezakrývejte police hliníkovou fólií nebo jiným podobným materiálem, který by mohlo bránit cirkulaci
vzduchu.
Pokud by měla vinotéka zůstat dlouho prázdná, doporučujeme, abyste spotřebič odpojili od sítě a po
pečlivém vyčištění nechali pootevřená dvířka, aby mohl uvnitř skříňky cirkulovat vzduch a nedošlo tak
ke kondenzaci, vzniku plísní a zápachů. Dlouhodobé otevírání dveří může způsobit výrazné zvýšení
teploty v prostorách spotřebiče.
Doporučené teploty pro chlazení/skladování vína.

Typ vína Doporučená teplota 

Červená vína 15 - 18 O( (59 Of - 64 Of) 

Suchá/Bílá vína 9 - 14 O( (48 Of - 57 Of) 

Růžová vína 10 - 11 O( (50 Of - 52 Of) 

šumivá vína 5 - 8 O( (41 Of - 46 °f) 

OVLÁDACÍ PANEL (ovládání ve skříňce) 

PW 40 LV, PW 1433 LV 
A B C D E 

F G H 

A. Napájení B. Osvětlení C. Okno displeje D. Teplota Plus 

F. Uzamknutí/ 

Odemknutí 
G. Indikátor funkce H. Přepínač °C/°F 

OVLÁDÁNÍ ZAPNUTÍNYPNUTÍ NAPÁJENÍ 
Po připojení spotřebiče do síťové zásuvky se napájení zapne automaticky. 

E. Teplota Minus 

Pro vypnutí (nebo zapnuto spotřebiče se dotkněte značky napájení@) a podržte ji 1 O sekund. 

Bez ohledu na stav uzamknutí nebo odemknutí můžete spotřebič vypnout dotykem značky napájení@) 
a jejím podržením po dobu 1 O sekund. 
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Tichý režim 
• Tento spotřebič je vybaven tichým režimem, který umožňuje snížení rychlosti ventilátorů poté, co vnitřní

teplota dosáhne nastavené teploty.

(:i;:\. 
\::V 
(:i;:\. 
\::V 

Ve výchozím nastavení je tichý režim nastaven na „On" (Zapnuto); pro jeho vypnutí při 
uzamčeném stavu ovládacího panelu stiskněte a podržte značku osvětlení@po dobu 
3 sekund - ikona °C nebo °F zůstane svítit pro indikaci vypnutí tichého režimu. 

Pro opětovné zapnutí tichého režimu při uzamčeném stavu ovládacího panelu stiskněte 
a podržte značku osvětlení@po dobu 3 sekund - ikona °C nebo °F bude nepřetržitě blikat 
s frekvencí 2 sekundy oro indikaci zapnutí tichého režimu. 

INDIKÁTOR FUNKCE 

Funkce 
indikátor 
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Když začne kompresor pracovat, bude indikátor svítit; 

Za jiných podmínek indikátor zhasne. 
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Čištění vinotéky

Čistěte pravidelně vinotéku, abyste zabránili kontaminaci vín.

Vypněte napájení, odpojte spotřebič a vyjměte všechny předměty včetně polic.

Vnitřní povrchy otřete houbou a roztokem jedlé sody. Řešení by mělo

být asi 2 lžíce jedlé sody do 1 litru (cca 1 litr) teplé vody.

• Police umývejte vlhkým hadrem s čistou vodou. Předtím nechte dřevěné police zaschnout

umístění zpět do chladiče vína.

Při čištění prostoru ovládacích prvků, popř jakékoli elektrické části. Otřete vnější skříňku teplou vodou.

Otřete do sucha čistým měkkým hadříkem.

Na nerezovou ocel nepoužívejte ocelovou vlnu ani ocelový kartáč. Ty mohou vinotéku poškrábat, a

došlo by ke korozi.

























POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM 

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. 

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

-

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické 
a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, 
obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích 
Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při 
koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat 
cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní 
prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti 
si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto 
druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. 

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie 

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého 
prodejce nebo dodavatele. 

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii 

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné 
informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce. 

C E Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme 
si právo na jejich změnu. 

Původní verze je v češtině. 
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       VAROVÁNÍ!    Během používání, servisu a likvidace věnujte pozornost
symbolu podobnému levé strane, který je umísten na zadní straně spotřebiče
(zadní panel nebo kompresor) a se žlutou nebo oranžovou barvou.
Je to riziko požárního varovného symbolu. Jsou zde hořlavé materiály
potrubí a kompresor. budte daleko od ohneBudte prosím daleko od zdroje
ohne během používání, obsluhy spotřebice a likvidace.





Manufacturer/lmporter: 
Fast ČR, a.s. 
Praha 1 O, černokostelecká 2111 
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