
Návod k použití

Vinotéka

JC-110GDD
JC-160GDD

CZ

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Návod uchovejte na bezpečném místě.
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Česky

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Při použití tohoto zařízení vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

1. Před použitím tohoto zařízení si přečtěte všechny pokyny.

2. Toto zařízení používejte pouze pro určený účel, který je uvedený v tomto návodu k použití.

3. Tato vinotéka musí být před použitím řádně instalovaná v souladu s pokyny k instalaci. Viz pokyny 
pro uzemnění v kapitole o instalaci.

4. Je určeno výhradně pro domácí použití. V případě použití pro průmyslové nebo komerční účely zajistěte, 
aby byly dodrženy odpovídající normy a předpisy. Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně 
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo osobami bez dostatečné 
zkušenosti a znalosti, pokud nejsou pod dozorem nebo pokud nebyly řádně poučeny o použití zařízení 
osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být vždy pod dozorem, aby si se zařízením nehrály.

5. Zařízení musíte umístit tak, aby byla zásuvka snadno přístupná.

6. Pokud je poškozený napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem, servisním technikem nebo obdobně 
kvalifi kovanou osobou, aby nedošlo k úrazu.

7. Ventilační otvory v krytu zařízení nebo (v případě vestavby spotřebiče) v kuchyňské lince neblokujte.

8. Proces odmrazování se nesnažte urychlit žádnými jinými mechanickými pomůckami než doporučenými 
výrobcem.

9. Nesmíte poškodit chladicí obvod.

10. Uvnitř vinotéky nepoužívejte elektrická zařízení, pokud nejsou přímo doporučeny výrobcem.

11. Pokud je poškozené osvětlení, musí být vyměněno výrobcem, servisním technikem nebo obdobně 
kvalifi kovanou osobou, aby nedošlo k úrazu.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE
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Česky

NEBEZPEČÍ

Riziko uvíznutí dětí. Před likvidací vaší staré vinotéky demontujte dveře. 
Nechte police na místě, aby děti nemohly šplhat uvnitř.

Děkujeme, že používáte náš výrobek Haier. 
Tento jednoduchý návod vás provede co nejlepším 
používáním vaší vinotéky.

Nezapomeňte si poznamenat model a výrobní 
číslo. Jsou uvedeny na štítku na zadní straně 
vinotéky.

Číslo modelu

Výrobní číslo { Serial number}

Datum zakoupení { Date of purchase}

Připněte si váš účet k návodu. Budete ho potřebovat v případě záruční opravy.
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Části a funkce 

1. Indikátor pro červená vína
2. Indikátor pro bílá vína
3. LED kontrolka teploty - horní část
4. LED kontrolka teploty - spodní část
5. Tlačítko nastavení teploty
6. Tlačítko vnitřního osvětlení
7. Nastavení teploty (nahoru/dolů)
8. Podélná zapuštěná rukojeť
9. Tlačítko automatické osvětlení
10. Nastavitelné vyrovnávací nožky
11. Vnitřní police
12. Dvířka ze zabarveného dvojitého skla
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Instalace vaší vinotéky 
Vybalení vaší vinotéky
1. Odstraňte veškerý obalový materiál. Včetně pěnového podstavce a všech lepicích pásek přidržujících 

příslušenství vinotéky uvnitř i vně.
2. Před zapojením ke zdroji energie vinotéku zkontrolujte a odstraňte jakékoliv zbytky obalů, lepicích pásek 

nebo tištěných materiálů.

Vyrovnání vaší vinotéky
• Vaše vinotéka má čtyři vyrovnávací nožky, umístěné v předních i zadních rozích. Po řádném umístění 

vinotéky do její fi nální polohy ji můžete vyrovnat.
• Vyrovnávací nožky nastavíte jejich otáčením - ve směru hodinových ručiček vinotéku zdviháte a proti 

směru hodinových ručiček ji spouštíte. Dvířka vinotéky se budou zavírat snadněji, pokud budou nožky 
vyšroubované nahoru.

Řádné větrání
• Maximální efektivitu, pro kterou je vinotéka navržena, zajistíte jejím umístěním do místnosti s řádným 

větráním, s vodovodem a elektrickou zásuvkou.
• Toto jsou doporučené vzdálenosti objektů od vinotéky:
 Ze strany 50 mm
 Shora 50 mm
 Zezadu 50 mm
• Aby vinotéka řádně chladila, nepřeplňujte ji.

 Poznámka:  Pokud jste vinotéku z jakéhokoliv důvodu naklonili, vyčkejte 24 hodin, než ji připojíte ke zdroji 
energie.
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Požadavky na elektrické parametry
• Zkontrolujte, že máte vhodnou elektrickou zásuvku (220 V, 16 A) s řádným uzemněním, ke které vinotéku 

připojíte.
• Vyvarujte se používání tříkolíkových adaptérů nebo odstranění třetího uzemňovacího kolíku z důvodu 

možnosti použití dvoukolíkové zásuvky. To je velmi nebezpečné, protože tím odstraníte uzemnění vinotéky 
a hrozí riziko zásahu elektrickým proudem.

Instalační omezení
• Vaši vinotéku neinstalujte do míst s nedostatečným větráním nebo vytápěním, např. do garáže apod. Vaše 

vinotéka není určena pro provoz v teplotách nižších než 13° Celsia.
• Zvolte pro vinotéku vhodné místo s pevným, rovným povrchem, mimo přímé sluneční záření a v dostatečné 

vzdálenosti od zdrojů tepla, např. radiátorů, podlahového topení, sporáků apod. Jakoukoliv nerovnost 
podlahy vyrovnejte pomocí vyrovnávacích nožek umístěných v předních i zadních rozích dna vinotéky.

• Vaše vinotéka je vyrobena jako volně stojící. Není určena pro vestavbu.

Použití prodlužovacích kabelů
• Vyhněte se používání prodlužovacího kabelu z důvodu případného ohrožení bezpečnosti za určitých 

podmínek. V případě nutnosti použití prodlužovacího kabelu použijte pouze 3žilový prodlužovací kabel 
s tříkolíkovou uzemněnou zástrčkou a odpovídající zásuvkou, do které bude zástrčka pasovat. Uvedený 
výkon prodlužovacího kabelu musí být stejný nebo vyšší než elektrický výkon zařízení.
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Funkce a použití vaší vinotéky 
Úvodní nastavení
Po zapojení zástrčky do elektrické zásuvky nechte zařízení minimálně 30 minut v chodu, aby se aklimatizovalo, 
a teprve potom proveďte další nastavení. Mezitím v závislosti na vnitřní teplotě se rozsvítí kontrolka pro červená 
nebo bílá vína pro horní část a kontrolka pro červená nebo bílá vína pro spodní část. Na LED displeji se zobrazí 
aktuální vnitřní teplota.

Nastavení teploty: Viz obr. # 1
• Vinotéka je výrobcem nastavená na automatické přizpůsobení se teplotním požadavkům pro červená nebo 

bílá vína.
• Vinotéku můžete v horní i spodní části nastavit na teplotu mezi 4 a 18 °C, tak aby splňovala vaše požadavky 

týkající se uskladnění vín. Teplotu nastavíte podržením tlačítka „Set“ po dobu asi 3 sekund. Začne blikat 
zobrazení teploty pro horní část vinotéky. Stisknutím šipek nahoru nebo dolů teplotu zvýšíte nebo snížíte. 
Po dosažení požadované teploty stiskněte opět tlačítko „Set“. Pokud tak učiníte, elektronický ovládací 
panel nastavení uloží. Na displeji se znovu zobrazí vnitřní teplota. Dosažení vámi nastavené teploty může 
chvíli trvat.

• Po nastavení teploty pro horní část vinotéky začne blikat zobrazení teploty pro spodní část. Opět stisknutím 
šipek nahoru nebo dolů teplotu zvýšíte nebo snížíte. Po dosažení požadované teploty stiskněte opět 
tlačítko „Set“. Pokud tak učiníte, elektronický ovládací panel nastavení uloží. Na displeji se znovu zobrazí 
vnitřní teplota. Dosažení vámi nastavené teploty může chvíli trvat.

obr. # 1
 

Zóna s fl exibilní teplotou (Flexi-Temp)
Tato funkce nabízí milovníkům vína zcela novou úroveň fl exibility skladování. Funkce Flexi-Temp umožňuje 
nastavit horní a spodní část nezávisle na sobě na rozdílné teploty v rozmezí od 4 do 18 °C. Umožní vám tak 
uskladnit víno vaším vlastním způsobem.
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Police
• Police jsou vyrobeny tak, aby dobře vypadaly a snadno se čistily. Větší lahve nebo velké dvoulitrové lahve 

můžete snadno uložit na příčných policích na dně vinotéky.
• Zde jsou police pro snadné uložení a vyjímání vašich vín.

Vnitřní osvětlení: Viz obr. # 1
• Vzhled vaší sbírky vín završí měkké osvětlení zabudované ve vinotéce. Jednoduše stiskněte tlačítko „Light“ 

a osvětlení se rozsvítí, vypněte ho opět stisknutím tlačítka. Z důvodu maximální energetické efektivity 
nechte osvětlení vypnuté, pokud si sbírku neprohlížíte.

• Osvětlení se rozsvítí při otevření dvířek. Po uzavření dvířek zhasne.

Normální provozní zvuky, které můžete zaznamenat
• Vroucí voda, bublání nebo jemné vibrace - ty jsou výsledkem cirkulace chladicího média v chladícím 

okruhu.
• Ovladač termostatu bude při spínání cvakat.
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Řádná péče a čištění vinotéky 
Čištění a údržba

Varování: Aby nedošlo k zásahu elektrickým proudem, vždy před čištěním vinotéku 
odpojte od zdroje energie. Pokud tak neučiníte, může dojít k poranění nebo 
smrti.

Upozornění: Před použitím čisticích prostředků si vždy přečtěte a dodržujte pokyny výrobce, 
aby nedošlo k poranění osob nebo k poškození výrobku.

Obecně: • Připravte si čisticí roztok ze 3-4 lžic jedlé sody a teplé vody. Pomocí 
houbičky nebo měkké utěrky navlhčené v čisticím roztoku vinotéku otřete.

• Opláchněte čistou teplou vodou a osušte suchou utěrkou.
• Nepoužívejte silné chemikálie, brusné materiály, čpavek, chlorová bělidla, 

koncentrované čisticí prostředky, rozpouštědla nebo drátěnky. NĚKTERÉ 
z těchto chemikálií mohou vaši vinotéku narušit, poškodit a/nebo odbarvit.

Těsnění dvířek: • Těsnění dvířek čistěte každé tři měsíce podle obecných pokynů. Těsnění 
musí být čisté a poddajné, aby řádně těsnilo.

• Tenká vrstva vazelíny aplikovaná na stranu těsnění se závěsy dvířek zajistí 
poddajnost těsnění a jeho řádnou funkčnost.

Přerušení napájení
• Příležitostně může dojít k přerušení dodávky energie z důvodu bouřek apod. V takovém případě odpojte 

napájecí kabel ze zásuvky. Po obnovení dodávky energie napájecí kabel opět zapojte do zásuvky.

Péče v případě dovolené a při stěhování
• V případě dlouhodobé dovolené nebo nepřítomnosti odpojte vinotéku od zdroje energie, vyčistěte vinotéku 

i těsnění podle pokynů v kapitole „Čištění - obecně“. Nechte dvířka otevřená, aby dovnitř mohl proudit 
vzduch.

• Při stěhování vždy přenášejte vinotéku ve svislé poloze. Nepřenášejte ji ve vodorovné poloze, protože by 
mohlo dojít k poškození uzavřeného systému.

Poznámka:  Po přesunu vyčkejte 24 hodin, než vinotéku zapojíte do zásuvky.
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Odstraňování problémů 
Vinotéka nefunguje:
• Zkontrolujte, zda je vinotéka zapojená do zásuvky.
• Zkontrolujte, zda je v zásuvce proud, zda nevypadnul jistič.

Víno je příliš teplé:
• Časté otevírání dvířek.
• Čerstvě vložená vína potřebují dostatečný čas, aby dosáhla požadované teploty.
• Zkontrolujte, zda řádně těsní těsnění.
• Vyčistěte obvod kondenzátoru.
• Nastavte teplotu na nižší stupeň.

Teplota vína je příliš nízká:
• Pokud je nastavení teploty příliš nízké, zvyšte teplotu.

Vinotéka je v chodu příliš často:
• To může být zcela normální pro udržení konstantní teploty během horkých a vlhkých dní.
• Časté otevírání dvířek nebo jejich otevírání na příliš dlouhý interval.
• Vyčistěte obvod kondenzátoru.
• Zkontrolujte, zda řádně těsní těsnění.
• Zkontrolujte, zda jsou řádně dovřená dvířka.

Na vnitřní nebo vnější stěně vinotéky kondenzuje vlhko:
• To je zcela normální během vlhkých dní.
• Dlouhodobé nebo časté otevírání dvířek.
• Zkontrolujte, zda řádně těsní těsnění dvířek.

Nedovírají se řádně dvířka vinotéky:
• Vyrovnejte vinotéku.
• Zkontrolujte, zda se někde nevyskytují překážky, např. lahve vína, police.

 Elektrická zařízení nevyhazujte do netříděného komunálního odpadu. Využijte sběrná místa určená pro 
tříděný odpad. Kontaktujte místní správu, kde vám podají bližší informace o sběrných místech. Pokud 
elektrická zařízení odvezete na skládku nebo smetiště, mohou z nich vytéct nebezpečné látky, které se 
následně mohou dostat do spodních vod a potravinového řetězce a poškodit tak vaše zdraví. Při výměně 
starého zařízení za nové je prodejce ze zákona povinný odebrat vaše staré zařízení k likvidaci, zdarma.

ZST61925



Česky

Schéma uskladňování
Schematické znázornění uskladňování.
Následující schéma uvádí, jak uložit lahve vína (průměr 78 mm) uvnitř vinotéky. Pokud lahve uložíte odlišně, 
může se jejich množství lišit.

5 lahví

5 lahví

5 lahví

5 lahví

5 lahví

3 lahve

3 lahve

    Symbol přeškrtnutého kontejneru na kolečkách: Nevhazujte elektrická zařízení do netříděného 
domovního odpadu, využijte separační sběrné dvory. Kontaktujte místní správu, kde vám podají bližší 
informace o sběrných místech. Pokud elektrická zařízení odvezete na skládku nebo smetiště, mohou 
z nich vytéct nebezpečné látky, které se následně mohou dostat do spodních vod a potravinového 
řetězce a poškodit tak vaše zdraví. Při výměně starého zařízení za nové je prodejce ze zákona 
povinný odebrat vaše staré zařízení k likvidaci, zdarma.

Změny v návodu vyhrazeny.

9 lahví

5 lahví

5 lahví

5 lahví

5 lahví

5 lahví

5 lahví

5 lahví

3 lahve

3 lahve


