DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
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Aby sa znížilo riziko vzniku požiaru, úrazu
VAROVANIE
elektrickým prúdom alebo zranenia pri používaní
spotrebiča, dodržujte tieto základné pravidlá:
Pred použitím spotrebiča si prečítajte všetky inštrukcie.
Vašu vinotéku používajte len pre účely, na ktoré je určená, tak ako je popísané
v tomto návode.
Nikdy neodpojujte vinotéku ťahom za prívodný kábel, pevne uchopte zástrčku
a priamo ho vytiahnite zo zásuvky.
Nedovoľte deťom, aby liezli na vinotéku, alebo na nej sedeli alebo stáli, alebo sa
vešali na jej police. Mohlo by to vinotéku poškodiť..
Nepoužívajte predlžovací kábel. Neužívajte toto zariadenie, pokiaľ je poškodený
prívodný kábel alebo zástrčka, pokiaľ zariadenie nepracuje správne, pokiaľ je
poškodené alebo utrpelo náraz. Pokiaľ je poškodený prívodný kábel, je nutné, aby
bol vymenený výrobcom, servisnou organizáciou alebo kvalifikovanou osobou,
aby bolo predídené akémukoľvek nebezpečiu.
Do vinotéky neumiestňujte iný spotrebič.

INŠTALÁCIA VINOTÉKY
• Tento spotrebič je navrhnutý ako voľne stojací a nemal by byť zapúšťaný
alebo vstavaný.
• Umiestnite spotrebič na vodorovnú podlahu, ktorá je dostatočne pevná,
aby udržala zariadenie pri plnom naplnení fľašami. Nastavte pätky
vinotéky tak, aby bola dodržaná vodorovná rovina.
• Pre správne fungovanie vinotéky nechajte zo všetkých strán 10 cm
voľného priestoru.
• Neinštalujte spotrebič na miestach s priamym slnečným žiarením
a v dosahu zdrojov tepla. (krb, ohrievač, radiátor, atď.) Priame slnečné
žiarenie môže ovplyvniť akrylátový náter a zdroje tepla môžu zvýšiť
spotrebu elektrickej energie. Extrémne nízke i vysoké teploty okolia
môžu spôsobiť, že zariadenie nebude pracovať správne.
• Pred pripojením zariadenia k elektrickému zdroju ju nechajte postáť
v vzpriamenej polohe približne počas doby 2-3 hodín. Tým sa zníži
nebezpečie chybnej funkcie chladiaceho systému, vzniknutej pri
manipulácii počas dopravy.
• Zaobchádzajte so spotrebičom tak, aby ste ho nepoškodili.
Pre likvidáciu spotrebiča:

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že
použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného
komunálneho odpadu. Z hľadiska prevencie možných ekologických škôd, resp.
poškodenia zdravia človeka. V dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadov
zaistite riadnu recykláciu zariadenia pre ďalšie využitie materiálových zdrojov.
K likvidácii použite účelovo vytvorený zberný systém alebo sa obráťte pre radu
predajcu, od ktorého ste zariadenie zakúpili. V niektorých prípadoch predajne
prijímajú staré zariadenia na recykláciu. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu
odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi, udelené pokuty.

Pre servis:
Neopravujte nebo nemeňte súčasti spotrebiča sami. Obráťte sa na autorizovaného
servisného technika. Zoznam servisných technikov na www.karma.sk v sekcii
zákazníci.
PREVOZ VAŠEJ VINOTÉKY
Odporúčame inštalovať vinotéku na mieste, kde sa okolitá teplota pohybuje medzi
16 – 32 °C. Ak je okolitá teplota nad alebo pod odporúčanou teplotou, môže tým byť
ovplyvnená výkonnosť spotrebiča. Napr. umiestnenie v extrémne chladných alebo
teplých podmienkach môže spôsobiť kolísanie vnútornej teploty. Nemusela by byť
dosiahnutá oblasť teploty 8 - 18 °C.
Teplotné rozsahy vašej vinotéky
Teplotný rozsah vrchnej zóny (vhodná pre šumivé a biele vína)

5 – 14 °C

Teplotný rozsah spodnej zóny (vhodná pre červené a biele vína)

12 – 18 °C

ZÁMOK OVLÁDACIEHO PANELU
Vaša vinotéka je vybavená funkciou automatického zámku ovládacieho panelu.
Táto funkcia Vám umožňuje predchádzať nechceným zmenám teplôt alebo výkonu.
Funkcia zámku sa automaticky aktivuje 12 sekúnd po poslednom stlačení niektorého
tlačítka na ovládacom paneli.
K odomknutiu zámku potlačte a držte zároveň tlačítko
a
po dobu 3
sekúnd a potom ovládací panel raz pípne a blikne. To znamená, že ovládací panel
je aktívny a je možné zmeniť nastavenie. Ovládací panel musíte týmto spôsobom
po každýkrát odomknúť, pokiaľ chcete zmeniť nastavenie teploty alebo zmeniť
°F - °C alebo rozsvietiť / zhasnúť svetlo.
NASTAVENIE REGULÁCIE TEPLOTY

Zmenu nastavenia teplôt z °F - °C uskutočníte podržaním tlačítka
po dobu 3
sekúnd. Zvolené teploty sa rozsvietia na zeleno pri °F alebo °C na ovládacom paneli.
Zmenu nastavenia teplôt uskutočníte podržaním tlačítka
alebo

o +1°F alebo +1°C

o -1°F alebo -1°C.

pre výber vrchnej alebo spodnej zóny a teploty budú svietiť na
Stlačte tlačítko
displeji. Teploty vo vnútri vinotéky sú signalizované na modro na ovládacím paneli.
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TIP PRE ŠETRENIE ENERGIE
Vinotéka by mala byť umiestnení v chladnejšej časti miestnosti, ďalej od
zdroju tepla a priameho slnečného žiarenia.

MÁTE PROBLÉMY S VINOTÉKOU?
Mnoho problémov s Vašou chladničkou na víno môžete vyriešiť svojpomocne,
čím ušetríte náklady na možné volanie servisnej služby. Pred volaním servisného
strediska skúste nižšie uvedené návrhy pre zistenie, či si problém neviete vyriešiť
sami.
PROBLÉM
MOŽNÁ PRÍČINA
Nie je pripojená do elektrickej siete alebo je použité iné napätie.
Vinotéka nefunguje. Istič prerušil napájanie alebo sa prepálila poistka.
Ovládací panel je
zamknutý.

Vinotéka dostatočne
nechladí.

Osvetlenie nesvieti.
Vinotéka vibruje.
Dvere nie je možné
riadne uzavrieť.
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K odomknutiu zámku stlačte a držte zároveň tlačítko
dobu 3 sekúnd a potom ovládací panel raz pípne a blikne.
Skontrolujte nastavenie teploty.
Podmienky vonkajšieho prostredia môžu vyžadovať nastavenia
vyššieho výkonu.
Dvere sú otvárané príliš často.
Dvere nie sú úplne zatvorené.
Tesnenie dverí netesní správne.
Chladnička na víno nemá správnu vzdialenosť od okolitých predmetov.
Vinotéka nie je pripojená do elektrickej siete.
Istič prerušil napájanie alebo sa prepálila poistka.
Tlačítko osvetlenia je v polohe „OFF“ (vypnuté).
Skontrolujte a uistite sa, že vinotéka je vo vyrovnanej polohe
(nastavenie nožičiek).
Vinotéka nie je vo vyrovnanej polohe.
Dvere boli inštalované reverzne a nie správne.
Tesnenie je opotrebované.
Dvere sa vychyľujú zo svojej polohy.

Návod na obsluhu
KOMPRESOROVÁ VINOTÉKA

KVI 98D

ELEKTRICKÁ SCHÉMA

Pred použitím si starostlivo prečítajte tento návod.
Toto zariadenie je určené výhradne pre skladovanie vína.
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