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Děkujeme vám za vaši důvěru.
Gratulujeme Vám ke koupi této chladničky na víno. Koupí tohoto produktu, který se vy- 
značuje tím, že je uživatelsky přátelský, naprosto spolehlivý a vysoce kvalitní, jste zvolili 
přístroj nejvyšší kvality. Přejeme Vám mnoho potěšení s Vaší novou chladničkou na víno – 
a mnoho požitku z Vašeho vína.  

Čím méně vyprodukovaných hroznů v oblasti, 
tím lepší víno.
Chudé, dobře odvodněné půdy jsou základem pro kvalitní vína. Vlastnosti půdy mají vliv 
na životnost vína, které významně ovlivňují kvalitu hroznů. Dalším faktorem, který je 
důležitý pro víno, je podnebí. Protože světlo a vlhkost vzduchu jsou důležité pro rozvoj 
chuti vína.

Správné prostředí pro Vaše víno
Vinná réva je extrémně citlivá rostlina. Od zasazení, přes dozrávání až po sklizeň a vlastní 
výrobu vína, vše záleží na třech faktorech: světle, vlhkosti vzduchu a okolní teplotě. Tato 
citlivost přetrvává dokonce i po stočení vína do láhví. K plnému vyniknutí chuti vína nebo 
k zachování vítečného aroma musí být víno dokonale uskladněno – a Vaše chladnička na 
víno LIEBHERR nabízí ty nejlepší podmínky.  
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Popis přístroje a vybavení

Vnitřní osvětlení

Police na lahve

Ovládací  
a kontrolní prvky

Zásuvka příslušenství  
(pro vývrtky atd.)

Výškově nastavitelné  
nožičky

Typový štítek
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Nastavení
● Vyvarujte se umístění v oblasti přímého slunečního záření nebo blízko tepelných zdrojů, 

jako jsou trouba nebo radiátor. 
● Podlaha by měla být hladká a rovná. Nerovnost  

podlahy můžete vyrovnat výškově nastavitelnými  
nožičkami.

● Prosím ujistěte se, že je přístroj řádně odvětráván.  
Ventilační otvor nesmí být zakrytý!

● Norma EN 378 předepisuje, že objem místnosti, ve které je přístroj instalován musí být 
1m3 na 8g chladiva R 600a použitého v přístroji, aby se zabránilo nahromadění směsí 
hořlavého plynu a vzduchu v místnosti v případě úniku plynu z chladícího okruhu. 
Množství chladiva použitého v přístroji je vyznačeno na typovém štítku uvnitř přístroje.

● Přístroj je určen pro provoz v rozmezí specifických okolních teplot, dle své klimatické 
třídy. Tyto teplotní limity by neměly být ani v jednom směru překročeny! Odpovídající 
klimatická třída Vašeho přístroje je uvedena na typovém štítku. Přístroj má následující 
klimatickou třídu: N=+16 do +32°C.

● Když instalujete dva přístroje vedle sebe, vždy nechte mezeru 50 mm, aby jste zabránili 
kondenzaci v prostoru mezi přístroji.

Rozsah použití přístroje Rozměry

Tento přístroj je určen výhradně ke skla- 
dování vína. 
Tento přístroj není vhodný pro skladování 
a chlazení léčiv, krevní plazmy, laborator- 
ních preparátů nebo podobných látek 
a výrobků podléhající nařízení 2007/47/EC 
o zdravotnických zařízeních.
Jakékoliv nesprávné použití přístroje mů- 
že vést k poškození nebo zkažení sklado- 
vaných položek.
Přístroj není vhodný pro použití v oblasti 
vystavené nebezpečí výbuchu.
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Připojení k elektrické síti 
Proud (střídavý) a napětí v místě použití musí odpovídat údajům na typovém štítku 
přístroje, který je umístěn uvnitř přístroje na levé horní straně. Zásuvka musí být jištěna 
10 A nebo vyšší pojistkou, nesmí být přímo za přístrojem a musí být snadno přístupná.

Ovládací kontrolní prvky
Elektronický ovládací panel je vybaven nejnovější „dotykovou kapacitní technologií“. 
Kterákoliv funkce může být aktivována dotekem příslušné ikony konečkem prstu.

Přesný dotykový bod je mezi symbolem a jeho označením 

Ovládací prvky

 Tlačítko zapnutí a vypnutí přístroje
 Tlačítka nastavení teploty
 Tlačítko vnitřního osvětlení
 Tlačítko vypnutí varovného zvukového signálu
 Tlačítko ventilátoru
 Teplotní displej

Kontrolní prvky

 Symbol zapnutého vnitřního osvětlení
 Symbol varovného zvukového signálu
 Symbol zapnutého dětského bezpečnostního zámku
 Symbol zapnutého ventilátoru
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Zapnutí a vypnutí přístroje 
Zapnutí: Stiskněte tlačítko On/Off tak, že se 
teplotní displej rozsvítí/rozbliká.

Vypnutí: Stiskněte tlačítko On/Off přibližně po 
dobu 3 vteřin tak, že teplotní displej zhasne. 

Nastavení teploty
Pro snížení teploty:  
Stiskněte tlačítko Down.

Pro zvýšení teploty:  
Stiskněte tlačítko Up.

– Během zadávání teploty bude na displeji blikat 
nastavovaná teplota.
– Nastavení můžete změnit o 1°C opětovným 
krátkým stisknutím tlačítka.
– Elektronické ovládání se automaticky přepne zpět přibližně 5 vteřin od posledního 

stisknutí tlačítka, na displeji se zobrazí aktuální teplota, která je uvnitř přístroje.

Teplota může být nastavena v rozmezí +5°C a +20°C.

Tlačítko ventilátoru
Touto funkcí se dosáhne uvnitř přístroje klima shodující se s tím, které je ve vinných 
sklepech. V důsledku zvýšené vlhkosti vzduchu nevysychají zátky.

Zapnutí: Stiskněte tlačítko Ventilation.  
Rozsvítí se symbol  zapnutého ventilátoru. 

Vypnutí: Opět stiskněte tlačítko Ventilation.  
Symbol  zapnutého ventilátoru zhasne.
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Varovný zvukový signál
Varovný zvukový signál Vám pomáhá chránit Vaše víno před nadměrnými výkyvy teploty.

Zní, zůstali-li dveře přístroje otevřené déle než 60 sekund. 

Zní, pokud se teplota uvnitř příliš zvýší nebo 
naopak pokud příliš klesne. Současně se rozbliká 
teplotní displej. Rozsvítí se symbol  varovného 
zvukového signálu.

Varovný zvukový signál se vypne stisknutím 
tlačítka Alarm.

Teplotní displej bude blikat tak dlouho, dokud se neodstraní příčina spuštění alarmu. 

Vnitřní osvětlení 
Vnitřní osvětlení je umístěno uvnitř chladničky 
nahoře.

Může být zapnuto nebo vypnuto stisknutím 
tlačítka Light. 

Je-li světlo zapnuté, rozsvítí se symbol  
vnitřního osvětlení. 

Upozornění – třída 1M laserové záření. Při sejmuté krytce se nedívejte přímo do 
světla skrz optické nástroje. 

Osvětlení smí být měněno jen technikem autorizovaného servisu!

Intenzitu vnitřního osvětlení lze nastavit.

Stiskněte tlačítko Light a zároveň stiskněte 
tlačítko nastavení teploty pro snížení nebo  
zvýšení intenzity. 

Down = tmavší 
Up = světlejší
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Režim nastavení
V režimu nastavení mohou být aktivovány následující funkce:

 = dětský bezpečnostní zámek

 = jas displeje

  = dětský bezpečnostní zámek

Dětský bezpečnostní zámek je vytvořen, aby chránil přístroj před náhodným vypnutím.

Zapnutí dětského bezpečnostního zámku

● Aktivujte režim nastavení stisknutím tlačítka  přibližně na 5 vteřin
 
– Displej zobrazuje  

 

● Stiskněte tlačítko . 

– Displej zobrazuje  
 

● Opět stiskněte tlačítko . 

–  Rozsvítí se symbol klíče , který indikuje zapnutou funkci dětského bezpečnostního zámku. 

● Režim nastavení ukončíte stisknutím tlačítka .

Vypnutí dětského bezpečnostního zámku

● Aktivujte režim nastavení stisknutím tlačítka  přibližně na 5 vteřin 

– Displej zobrazuje  
 

● Stiskněte tlačítko Ventilation. 

– Displej zobrazuje   

● Opět stiskněte tlačítko Ventilation. 

– Zhasne symbol klíče , který indikuje vypnutí funkce dětského bezpečnostního zámku. 

● Režim nastavení ukončíte stisknutím tlačítka .
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 = jas displeje

Nastavení jasu displeje

● Aktivujte režim nastavení stisknutím tlačítka  přibližně na 5 vteřin 

● Stiskněte tlačítko  , dokud se na displeji nezobrazí . 

Stiskněte tlačítko . 

– Displej zobrazuje   

● Stiskněte tlačítko   a nastavte jas v rozmezí

 = minimum 
 = maximum

● Až dosáhnete požadované hodnoty, stiskněte tlačítko . 

● Režim nastavení ukončíte stisknutím tlačítka . 

● Zavřete dveře. Nové nastavení se aktivuje přibližně po jedné minutě.
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Vybavení

Dřevěné police

Police jsou navrženy pro vodorovné skladování vína. 
Toto zabraňuje vysychání korku.

Zásuvka příslušenství

Příslušenství jako např. vývrtka může být uloženo ve 
spodní zásuvce.

Police a zásuvka mohou být snadnou odstraněny 
vytažením směrem k sobě. Aby jste tak mohli učinit, 
musí být dveře otevřeny nejméně na 90°.

Výměna vzduchu přes filtr s aktivním uhlím

Způsob jakým víno dále zraje, závisí na okolních podmínkách. Kvalita vzduchu je proto 
rozhodující pro skladování vína. 

Pro zajištění kvalitního vzduchu uvnitř je přístroj vybavený filtrem s aktivním uhlím 
umístěným v horní části zadní stěny.

Doporučuje se vyměňovat ilustrovaný filtr jednou ročně. Filtry můžete zakoupit u Vašeho 
dodavatele nebo u servisu.

Výměna filtru:
Filtr může být vyjmut tlačením na vybrání doleva 
a doprava pomocí malého šroubováku.
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Skladování vína
Na dřevěné polici mohou být skladovány  
4 lahve vedle sebe.

Vysoké lahve s vínem mohou být skladovány 
v přístroji napříč.

Pro zajištění stability skladovaných lahví, 
zacvakněte do poloviny laťky dřevěné police 
zajišťovací prvky.
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Odmrazování
Přístroj se odmrazuje automaticky. Voda, která se sráží na zadní straně přístroje, stéká 
skrz odtokový otvor do odpařovací misky v zadní části vně přístroje a je automaticky 
odpařována teplem z kompresoru.

Čistění
Před čištěním vždy přístroj vypněte. Odpojte ze sítě nebo vyšroubujte či vypněte 
pojistky.

Nepoužívejte brusné, kyselinné nebo koncentrované chemické prostředky. Připomínáme, 
aby jste používali pouze univerzální čistící prostředky s neutrálním pH.

Kvůli nebezpečí zranění a poškození přístroje nepoužívejte parní čističe. 

● Nepoužívejte brusné houbičky nebo drátěnky, ani koncentrované čistící prostředky 
a nikdy nepoužívejte čistící prostředky obsahující písek, chlór nebo ocet nebo chemická 
rozpouštědla, která mohou poškodit povrch nebo způsobit korozi.

● Vyčistěte povrch bočních stěn a dveře čistým a jemným hadříkem. Jestliže je to nutné 
použijte vlhký hadřík (voda + saponát). Je také možné použít hadřík z mikrovlákna.

● Vnitřek přístroje a části vybavení, kromě dřevěných polic, omyjte vlažnou vodou 
s trochou saponátu.

● Ujistěte se, že čistící voda nepronikla do elektrických součástí.
● Vysušte dobře všechny části hadříkem.
● Neodstraňujte typový štítek z vnitřku přístroje ani ho nesnímejte, je důležitý pro servisní 

účely. Jeho odstraněním se zbavujete veškerého práva na záruční opravy.
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Poruchy
Přístroj je konstruován a vyroben tak, aby byl bezporuchový s dlouhou životností. 
Vyskytne-li se přesto porucha, přesvědčte se, zda to není způsobeno chybnou obsluhou. 
V takovém případě by Vám náklady byly naúčtovány i během záruční doby.

Následující poruchy můžete sami na základě přezkoušení odstranit:

● Přístroj nefunguje:
– Zkontrolujete, že je přístroj správně zapojený do sítě.
– Jsou v pořádku pojistky?
● Velká hlučnost
– Zkontrolujte, zda-li přístroj stojí pevně na zemi. Prosím, uvědomte si, že není možné 

zamezit zvukům proudění v chladícím okruhu. 
● Teplota uvnitř přístroje je příliš vysoká: Zkontrolujte nastavení v souladu s kapitolou 

Nastavení teploty.
– Ukazuje Vámi vložený teploměr správnou teplotu?
– Je kolem přístroje zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu? 
– Není chladnička na víno příliš blízko zdroje tepla?
● Prosím, uvědomte si, že stejně jako u jiných druhů skladování může i zde dojít 

k mírnému výskytu plísně na lahvích v závislosti na druhu použitého lepidla na etiketách.
Toto muže být odstraněno pečlivým odstraněním všech zbytků lepidla z lahví.

Pokud jste nezjistili žádnou z předchozích závad a nemůžete 
opravit vadu sami,  prosím, obraťte se na autorizované ser- 
visní středisko (viz záruční list). Sdělte prosím Typ přístroje 
a index , servisní číslo  a sériové číslo přístroje , 
které jsou vyznačeny na typovém štítku. Typový štítek se 
nalézá uvnitř přístroje na levé straně.

Odstavení přístroje z provozu
Jestliže potřebujete váš přístroj odstavit na nějakou dobu z provozu, vypněte jej, odpojte 
ze sítě nebo vypněte pojistky. Vyčistěte přístroj a nechte otevřené dveře jako prevenci proti 
vzniku nežádoucího zápachu.

Přístroj odpovídá příslušným bezpečnostním předpisům a EU direktivám 2004/108/EC 
a 2006/95/EC.

Všechny typy a modely výrobce neustále vyvíjí, a proto si výrobce vyhrazuje právo na 
změnu tvaru, vybavení a technologií.
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Bezpečnostní informace a upozornění
● Přístroj by měl být přepravován zabalený a instalován dvěma osobami, aby nedošlo 

k poranění nebo poškození přístroje.
● V případě, že je přístroj poškozen, obraťte se ještě před zapojením na dodavatele.
● Pro zajištění bezvadného provozu je třeba přístroj zapojit a nastavit tak, jak je uvedeno 

v tomto návodu na použití.
● V případě poruchy odpojte přístroj od sítě. Vytáhněte zástrčku nebo vypněte jističe nebo 

vyjměte pojistky.
● Při vypínání přístroje, vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky, netahejte však za kabel, ale 

za zástrčku.
● Opravy a zásahy na přístroji musí být provedeny jen autorizovaným servisem, 

neautorizované práce mohou být značně nebezpečné pro uživatele. Totéž platí pro 
výměnu přívodního kabelu.

● Nestoupejte na podstavec, dveře ani zásuvky nebo je nepoužívejte jako podpěru čehokoli 
jiného.

● Tento přístroj není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženou psychickou, 
smyslovou nebo mentální schopností nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud 
nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o použití přístroje osobou zodpovědnou za 
jejich bezpečí. Hlídejte děti, aby si nehrály s přístrojem.

● Zamezte dlouhodobému kontaktu chladných nebo zchlazených potravin s pokožkou. 
Může to způsobit bolest, sníženou citlivost pokožky nebo omrzliny. V případě 
dlouhodobého kontaktu s pokožkou, je nezbytné přijmout opatření k ochraně pokožky, 
např.: nosit ochranné rukavice.

● V případě, že máte uzamykatelný přístroj, nenechávejte klíč v blízkosti přístroje 
nebo na dosah dětem.

● Nepoužívejte elektrické přístroje uvnitř přístroje.
● Nepoškozujte trubičky chladícího okruhu.
● Nedovolte, aby se do přístroje dostal otevřený oheň nebo zápalné zdroje. Když převážíte 

přístroj nebo jej čistíte, ujistěte se že není poškozen chladící okruh. V případě, že zjistíte 
poškození, ujistěte se, že v blízkosti nejsou hořlavé zdroje a zajistěte dobré odvětrání 
v místnosti.
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Likvidace přístroje
● Obalový materiál skladujte mimo dosah dětí – polyetylenové sáčky a folie mohou 

udusit!

● Prosíme, odevzdejte ochranný obal do sběrných surovin. 

Váš starý přístroj: Obsahuje hodnotné materiály, proto by měl být řádně 
zlikvidován, a nikoliv jen vyhozen do netříděného domovního odpadu.
● Starý přístroj učiňte ihned nepoužitelným odstraněním zástrčky a přeříznutím 

přívodního kabelu. Z přístroje odstraňte pružinové nebo háčkové západky 
nebo je učiňte nefunkčními, aby se děti nemohly uzavřít v přístroji a udusit.

● Dbejte na to, aby u starého přístroje před nebo při transportu do sběrny nedošlo 
k poškození chladícího okruhu, tím se zajistí, že chladící médium nebo olej neunikne  
do okolí.

● Údaje o chladivu najdete na typovém štítku.
● Starý přístroj musí být řádně a profesionálně zlikvidován v souladu s příslušnými 

platnými normami a předpisy.

Montáž na zed́
Přístroj může být namontován na zeď. Proto  
jsou vzadu na přístroji dva montážní otvory 1.

Ujistěte se, že zeď a úchyty mohou unést váhu 
plně naloženého přístroje. Prázdný přístroj  
váží 31 kg.

Upozornění! 
Pro zajištění správného odvětrávání přes 
ventilační mřížku, musí být vždy vloženy  
4 nástěnné rozpěrky 2, bez ohledu na to zda 
přístroj je montovaný na zeď nebo stojí na 
podlaze u zdi.
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