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Pokyny na likvidáciu

Prístroj obsahuje hodnotné materiály a nemá sa 
odkladať spoločne so zmiešaným domácim odpadom. 
Likvidácia doslúženého prístroja musí prebiehať 
odborne podľa miestne platných predpisov a zákonov.

Pri odvoze doslúženého prístroja nepoškoďte chladiaci 
okruh, aby nedošlo k nekontrolovanému úniku chladiaceho média 
(údaje na typovom štítku) a oleja.

• Vhodným spôsobom zabráňte ďalšiemu možnému používaniu 
prístroja.

• Vytiahnite sieťovú zástrčku.
• Odrežte pripájací kábel.

 VAROVANIE 

Nebezpečenstvo udusenia obalovým materiálom a fóliami! 
Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom. Obalový materiál 
odovzdajte na ofi ciálnom zbernom mieste.

Použitie prístroja

Prístroj je vhodný výlučne na ukladanie vína v domácom alebo 
podobnom prostredí. Sem patrí napr. použitie

 − v kuchyniach pre zamestnancov, penziónoch s raňajkami, 
 − hosťami ubytovanými vo vidieckych domoch, hoteloch, 
moteloch a pod., 

 − pri cateringu a podobných službách vo veľkoobchode. 

Prístroj používajte výhradne v rámci bežného nasadenia 
v domácnostiach. Všetky odlišné spôsoby použitia sú neprípustné. 
Prístroj nie je určený na skladovanie a chladenie liečiv, krvnej 
plazmy, laboratórnych preparátov a pod. podľa medicínskej 
smernice 2007/47/EG. Nedovolené alebo neprimerané 
použitie prístroja môže spôsobiť poškodenie alebo skazenie 
uskladneného tovaru. Prístroj nie je spôsobilý na prevádzku 
v miestach s nebezpečenstvom výbuchu.

Klimatická trieda

Klimatická trieda udáva, pri akých 
okolitých teplotách môže byť prístroj 
prevádzkovaný, aby dosahoval nastavený 
chladiaci výkon.

Klimatická trieda je uvedená na typovom 
štítku.

Umiestnenie typového štítku je popísané v kapitole Popis 

prístroja.

Klimatická trieda Okolitá teplota

SN +10 °C až +32 °C 
N +16 °C až +32 °C
ST +16 °C až +38 °C
T +16 °C až +43 °C
SN-ST +10 °C až +38 °C
SN-T +10 °C až +43 °C

Neprevádzkujte prístroj mimo udaného teplotného rozsahu!

Hlučnosť výrobku: 40 dB (A)

Ovládacie a kontrolné prvky

Popis prístroja

Rošty na odkladanie fl iaš

Filter z aktívneho uhlia

Nastaviteľné nožičky

Typový štítok

Upozornenie

Krátky rošt vkladajte len do 
najvyššej pozície.

Horný rošt
WKr 1811

Horný rošt
WKr 3211
WKr 4211
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Bezpečnostné pokyny a výstražné 

upozornenia

• Aby nedošlo k ujme na zdraví a vecným škodám, mali by 
prístroj vybaliť a inštalovať dve osoby.

• V prípade, že zistíte poškodenie prístroja, neodkladne, ešte 
pred pripojením prístroja, kontaktujte dodávateľa.

• Pre zaručenie bezpečnej prevádzky prístroja vykonajte montáž 
a pripojenie len podľa údajov v návode na použitie.

• V prípade poruchy odpojte prístroj od siete. Vytiahnite zástrčku 
zo siete alebo vypnite istič, prípadne vyskrutkujte poistku.

• Pri odpájaní prístroja od siete neťahajte za pripájací kábel, ale 
za zástrčku.

• Opravy a zásahy do prístroja smú byť vykonávané iba 
autorizovaným servisným strediskom, inak môže dôjsť k vzniku 
závažných nebezpečenstiev pre užívateľa. To isté platí i pre 
výmenu sieťového kábla. 

• Vo vnútornom priestore prístroja nemanipulujte s otvoreným 
ohňom alebo so zápalnými zdrojmi. Pri preprave a čistení 
prístroja dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu chladiaceho 
okruhu. Pri poškodení odstráňte zdroje ohňa a miestnosť dobre 
vetrajte.

• Sokel, zasúvacie poličky, dvere atď. nepoužívajte ako stúpadlá 
alebo podpery.

• Tento prístroj nie je určený deťom a osobám s obmedzenými 
psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami 
a osobám, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti a znalosti, ak 
neboli osobou zodpovedajúcou za ich bezpečnosť poučené 
alebo nepoužívali spočiatku tento prístroj pod dozorom takej 
osoby. Deti by nemali zostať bez dozoru, aby sa nezačali hrať 
s prístrojom.

• Vyvarujte sa dlhodobého kontaktu pokožky s chladnými 
povrchmi prístroja alebo chladeného/mrazeného tovaru. 
Môže to spôsobiť bolesti, znecitlivenie a omrzliny. V prípade 
dlhodobého kontaktu s pokožkou pamätajte na ochranné 
opatrenia, napr. na používanie rukavíc.

• Nepožívajte žiadne nadmerne dlho skladované potraviny, 
môžu spôsobiť otravu.

• Do prístroja neukladajte žiadne výbušné látky ani spreje 
s horľavými hnacími plynmi, napr. propán, bután, pentán atď. 
Prípadne unikajúce plyny by mohli byť elektrickými súčasťami 
zapálené. Také spreje poznáte podľa uvedeného zloženia alebo 
podľa symbolu plameňa. 

• Vnútri prístroja nepoužívajte žiadne elektrické zariadenia. 

• Kľúče od uzamykateľných prístrojov neuchovávajte v blízkosti 
prístrojov ani v dosahu detí. 

• Prístroj je navrhnutý na použitie v uzatvorených priestoroch. 
Prístroj neprevádzkujte pod šírym nebom alebo v dosahu 
vlhkosti a striekajúcej vody.

• Žiarivka v prístroji slúži na osvetlenie jeho vnútorného priestoru. 
Nie je určená na osvetlenie miestnosti.

Inštalácia

• Vyvarujte sa stanovíšť s priamym slnečným žiarením, vedľa 
sporáka, kúrenia a pod.

• Prístroj má stáť na vodorovnej a nezvlnenej podlahe. Nerovnosti 
vyrovnajte pomocou nastavovacích nožičiek. 

• Dbajte na správnu cirkuláciu vzduchu okolo prístroja!

• Miestnosť na umiestnenie prístroja musí mať podľa normy 
EN 378 na každých 8 g chladiaceho média R 600a objem 
1 m3, aby v prípade netesnosti okruhu chladiaceho média 
v miestnosti nemohla vzniknúť zápalná zmes plynu so 
vzduchom. Údaj o množstve chladiaceho média nájdete na 
typovom štítku vnútri prístroja.

• Prístroj stavajte vždy priamo k stene.

Rozmery prístroja

WKr 1811 A = 890 mm B = 613 mm C = 1172 mm 

WKr 3211 A = 1350 mm B = 739 mm C = 1298 mm 

WKr 4211 A = 1650 mm B = 739 mm C = 1298 mm

Prívod elektrickej energie

Spotrebič napájajte jedine striedavým prúdom.

Prípustné napätie a frekvencia sú uvedené na typovom štítku. 
Umiestnenie typového štítku je popísané v kapitole Popis 
prístroja.

Zásuvka musí byť uzemnená a elektricky istená podľa predpisov.

Vypínací prúd ističa musí ležať medzi 10 A a 16 A.

Zásuvka musí byť ľahko dosiahnuteľná a nesmie sa nachádzať 
za prístrojom.

Prístroj nenapájajte cez predlžovací kábel ani 
cez rozbočovače. 

Nepoužívajte žiadny samostatný menič 
(meniaci jednosmerný prúd na striedavý 
prúd, resp. trojfázový prúd) alebo energeticky 
úspornú zástrčku. Nebezpečenstvo 
poškodenia elektroniky!
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Ovládacie a kontrolné prvky

A Ukazovateľ teploty
B Tlačidlá nastavenia teploty
C Tlačidlo na vypnutie alarmu
D Symbol aktivovanej detskej poistky
E Tlačidlo na zapnutie/vypnutie
F Zapínanie ventilátora

Zapnutie a vypnutie zariadenia 

Zapnutie 

Stlačte tlačidlo On/Off. Ukazovateľ teploty sa rozsvieti. 

Vypnutie 

Držte tlačidlo On/Off stlačené približne 3 sekundy, až 
ukazovateľ teploty zhasne. 

Nastavenie teploty

Zvýšenie teploty 

Stlačte tlačidlo nastavenia teploty Up. 

Zníženie teploty 

Stlačte tlačidlo nastavenia teploty Down. 
 − Počas nastavovania nastavená hodnota bliká. 

 − Ďalším krátkym stlačením sa nastavená hodnota zmení vždy 
o 1 °C. 

 − Približne 5 sekúnd po poslednom uvoľnení tlačidla sa 
elektronika automaticky prepne a zobrazí sa skutočná teplota.

Skladovanie vína

Na dlhodobé skladovanie vín sa odporúča teplota od 10 °C do 
14 °C. 

Pri týchto teplotách, ktoré zodpovedajú teplotám vo vínnej 
pivničke, víno optimálne zreje.

Pre pitie rôznych druhov vín sa odporúčajú nasledujúce teploty.

Červené víno +14 °C až +18 °C 

Ružové víno +10 °C až +12 °C 

Biele víno +8 °C až +12 °C 

Sekt, prošek +7 °C až +9 °C 

Šampanské +5 °C až +7 °C

Signalizácia otvorených dverí

Ak sú dvierka otvorené dlhšie než 60 sekúnd, rozoznie sa varovný 
tón.

Ak je potrebné ponechať dvierka pri ukladaní vín dlhšie 
otvorené, je možné varovný tón umlčať tlačidlom Alarm. 

Po uzavretí dverí sa zvukové výstražné zariadenie opäť 
pripraví na činnosť.

Teplotný alarm

Pri výskyte neprípustnej teploty vnútorného priestoru sa rozoznie 
varovný tón a ukazovateľ teploty sa rozbliká.

Pri dlhšom výpadku napájania môže teplota vnútri prístroja 
vystúpiť príliš vysoko. Po odstránení výpadku bude na ukazovateli 
zrejmé klesanie teploty. 

• Výstražný tón môžete umlčať tlačidlom Alarm. 

Ukazovateľ teploty prestane blikať, hneď ako vnútorná teplota 
dosiahne nastavenú hodnotu.

Teplotná výstraha pri poruche zariadenia

Pri poruche zariadenia môže teplota vnútorného priestoru 
vystúpiť príliš vysoko alebo naopak klesnúť príliš nízko. Rozoznie 
sa zvukové výstražné zariadenie a ukazovateľ teploty začne 
blikať.

Ak sa zobrazuje príliš vysoká teplota, skontrolujte najprv, či nie 
sú zle zavreté dvere.

Ak ukazovateľ teploty po jednej hodine stále zobrazuje príliš 
vysokú či nízku teplotu, obráťte sa na zákaznícke oddelenie.

• Výstražný tón môžete umlčať tlačidlom Alarm. 

Ak sa na ukazovateli rozsvieti symbol F1, nastala porucha 
spotrebiča. V takom prípade kontaktujte autorizovaný servis.

Zapínanie ventilátora

Vnútorný ventilátor zaisťuje stálu a rovnomernú vnútornú teplotu 
a klímu priaznivú pre skladovanie vína. 

Po zapnutí ventilátora tlačidlom Ventilation sa 
vlhkosť vzduchu vnútri prístroja niekoľkonásobne 
zvýši, čo je pri dlhodobom skladovaní obzvlášť 
prínosné. 

Zvýšená vlhkosť dlhodobo bráni vysychaniu korkových zátok.

Upozornenie 

Pri nízkych okolitých teplotách sa môže ventilátor rozbehnúť aj 
pri vypnutej ventilácii.
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Prídavné funkcie

V režime nastavenia môžete využiť detskú poistku a zmeniť 
svietivosť ukazovateľa. Pomocou detskej poistky môžete prístroj 
zaistiť pred nechceným vypnutím.

Zapnutie detskej poistky

 stlačte na 5 sekúnd. Ukazovateľ = 

 

 

Ukazovateľ =

  

 

 

Ukazovateľ =

  

 

Ukazovateľ =

  

 

 

Ukazovateľ =

  

Vypnutie detskej poistky

 

stlačte na 5 sekúnd. Ukazovateľ =

  

 

Ukazovateľ =

  

 
 

Ukazovateľ =

  

 

Ukazovateľ =

  

 

 

Ukazovateľ =

 

Nastavenie svietivosti displeja

 

stlačte na 5 sekúnd. Ukazovateľ =

  

 

 

Ukazovateľ =

  

 

Ukazovateľ =

  

Tlačidlami  alebo 
 
 zvoľte požadované nastavenie.

h1 = najnižší jas
h5 = najvyšší jas

 

Ukazovateľ =

  

 

 

Ukazovateľ =

  

Nastavená svietivosť sa aktivuje po jednej minúte.

Upozornenie 

Pokiaľ je tlačidlo stlačené, svieti displej počas jednej minúty 
s maximálnou svietivosťou.

Ukážkový režim

Ukážkový režim je možné využiť na prezentáciu prístroja na 
výstavách alebo v predajniach. Prístroj vyzerá ako v bežnej 
prevádzke. 

Chladiaci okruh je v tomto režime vypnutý!

Pri neúmyselnom prechode do tohto režimu ho je možné vypnúť 
nasledovne:

Stlačte tlačidlo

  

+

 

 

 

na päť sekúnd. 

Ukazovateľ =

 

 

 

Ukazovateľ =

 

Chladiace ústrojenstvo sa zapne.
Ukazovateľ teploty bliká.

Spotrebič je teraz v normálnom prevádzkovom režime.
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Náčrtky usporiadania fl iaš 

(pre fľaše Bordeaux 0,75 l)

WKr 1811
Počet fl iaš

Úhrnom 66 fl iaš

 Pozor 

Najvyššie zaťaženie každého roštu je 45 kg.

WKr 3211
Počet fl iaš

Úhrnom 164 fl iaš

 Pozor 

Najvyššie zaťaženie každého roštu je 60 kg.

WKr 1811

WKr 3211

WKr 4211

Udaná kapacita je dosiahnuteľná iba pri zobrazenom usporiadaní 
roštov.

WKr 4211
Počet fl iaš

Úhrnom 200 fl iaš

 Pozor 

Najvyššie zaťaženie každého roštu je 60 kg.
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Štítky 

K prístroju sú priložené štítky – ku každému odkladaciemu roštu 
jeden. Na štítky si môžete poznamenať odrody uložených vín. 

Ďalšie štítky si môžete zadovážiť prostredníctvom svojho 
dodávateľa. 

Variant 1

Nasaďte držiak a zhora 
zasuňte štítok. 

Variant 2

Nasaďte držiak a zboku 
zasuňte štítok. 

Výmena vzduchu skrz fi lter s aktívnym uhlím

Vína stále pracujú podľa okolitých podmienok; kvalita vzduchu je 
tak pre konzerváciu rozhodujúca. 

Odporúčame každoročnú 
výmenu zobrazeného fi ltra, 
ktorý si môžete objednať 
u svojho odborného predajcu. 

Výmena fi ltra: 

Uchopte fi lter za držadlo. 
Otáčajte o 90° doprava alebo 
doľava. Následne je možné fi lter 
vytiahnuť. 

Vloženie fi ltra: 

Vložte fi lter s držadlom v kolmej 
polohe. Otočte ním o 90° doľava 
alebo doprava, až zacvakne.

Odmrazenie

Prístroj sa odmrazuje automaticky.

Čistenie

Pred čistením zásadne prístroj odstavte z prevádzky. 

Vytiahnite zástrčku alebo vypnite istič, resp. vyskrutkujte 

predradenú poistku.

• Vnútrajšok a vonkajšie steny čistite vlažnou vodou s trochou 
čistiaceho prostriedku. V žiadnom prípade nepoužívajte 
čistiace prostriedky obsahujúce piesok alebo kyseliny, ani 
chemické rozpúšťadlá.

• Na čistenie skla používajte čistič skiel, na povrch ušľachtilej 
ocele potom bežný čistič na ušľachtilú oceľ.

Nepracujte s parnými čistiacimi prístrojmi!

Nebezpečenstvo poškodenia a poranenia.

• Dbajte na to, aby čistiaca voda nevnikla do elektrických súčastí 
a do vetracej mriežky.

• Nepoškoďte a neodstráňte typový štítok na vnútornej strane 
prístroja – je dôležitý pre zákaznícku službu. Odstránením 
typového štítka sa zbavujete všetkých práv na záručnú opravu.

Porucha

• Na displeji svieti F1

 − Prístroj má poruchu. Obráťte sa na zákaznícky servis.

Nasledujúce poruchy môžete odstrániť sami odhalením možných 
príčin.

• Prístroj nepracuje, skontroluje, či

 − je prístroj zapnutý, 
 − je sieťová zástrčka správne zastrčená v zásuvke,
 − je istenie zásuvky v poriadku.

• Pri zasunutí zástrčky sa chladiace ústrojenstvo 

nerozbehne, ale na ukazovateli teploty sa napriek tomu 

zobrazuje nejaká hodnota.

 − Je zvolený ukážkový režim. Vypnite ukážkový režim podľa 
kapitoly Prídavné funkcie – Ukážkový režim.

• Zvuky sú príliš hlasité, skontroluje, či 

 − prístroj stojí pevne na podlahe, 
 − vedľa neho stojací nábytok alebo predmety nevibrujú v dôsledku 
bežiaceho chladiaceho agregátu. Zohľadnite, že sa nedá úplne 
zabrániť zvukom z prúdenia v chladiacom okruhu.

• Teplota nie je dostatočne nízka, skontrolujte 

 − nastavenie podľa odseku „Nastavenie teploty“ – či bola 
nastavená správna hodnota,

 − či separátne vložený teplomer ukazuje správnu hodnotu,
 − či nie sú zakryté ventilačné mriežky,
 − či nie je umiestnený príliš blízko nejaký zdroj tepla?

Ak sa nevyskytuje žiadna 
z hore uvedených príčin a vy 
neviete odstrániť poruchu 
sami, obráťte sa, prosím, 
na najbližšie autorizované 
servisné stredisko. 

Oznámte typové označenie 
A, servisné B a výrobné 
C číslo na typovom štítku. 

Umiestnenie typového štítku je popísané v kapitole Popis 

prístroja.
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7. Vyskrutkujte čap.
Použite na to priložený kľúč.

8. Kryty preložte na opačnú stranu.

9. Naskrutkujte čap na opačnej strane.

Zmena smeru otvárania dverí

Zmenu smeru otvárania dverí by mal vykonávať len vyškolený 
odborný personál.

Pri úprave sú potrebné dve osoby.

1. Vyskrutkujte skrutku zo 
spodného závesu. 

2. Dvere otvorte približne pod 
uhlom 45° a pridvihnite. 

Dôležitá poznámka
Pridvihnutie a zloženie dverí musí na 
modeloch WKb 3212 a WKb 4212 
z dôvodu vysokej hmotnosti 
vykonávať druhý pracovník.

3. Zatlačte na čap špičkou prsta 
smerom hore.

4. Zatiahnite za dvere smerom 
dopredu a zložte ich smerom 
dole.

5. Premiestnite kryt.

6. Namontujte dverné držadlo 
a kryt na opačnej strane. 12. Vyberte kryt, otočte ho o 180° a vložte ho na 

opačnej strane.

13. Priskrutkujte záves.

10. Vyskrutkujte záves 
dverí.

11. Presuňte kryt.
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15. Nasuňte dvere na horný čap 
(podľa obrázka) a dole ho prisuňte 
k spodnému závesu.

Dôležitá poznámka
Dvere modelov WKr 3211 a WKr 4211 
musí z dôvodu ich vysokej hmotnosti 
držať druhý pracovník.

16. Pridvihnite dvere a otáčajte čapom, 
až zapadne do otvoru v závese. 

Pomaly spustite dvere dole. Spodná 
časť čapu musí úplne zapadnúť do 
otvoru v závese.

17. Zaskrutkujte späť skrutku 
do čapu.

14. Vložte čap do ľavého otvoru v dverách. 

Počas montáže dverí pridržujte čap ukazovákom.

Odstavenie z prevádzky

Pokiaľ sa má prístroj na dlhší čas odstaviť z prevádzky: Prístroj 
vypnite, vytiahnite zástrčku sieťového napájacieho kábla alebo 
vypnite či vyskrutkujte predradené istiace prvky. Prístroj vyčistite 
a dvere nechajte otvorené, aby ste zabránili vzniku zápachu.

Prístroj zodpovedá príslušným bezpečnostným predpisom, ako aj 
Smerniciam ES 2004/108/ES a 2006/95/ES.

Chyby a zmeny v texte, technickej špecifi kácii výrobkov a ich vyobrazenia sú vyhradené.



Poznámky:



Poznámky:



Mc TREE SR, a.s., Krížna 47, 811 07 Bratislava

e-mail: info@mctree.sk, www.mctree.sk


