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Návod k použití 

Zásobníky na víno TEFCOLD 

DKS95-2    DKS95-3 
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Děkujeme, že jste se rozhodli pro zakoupení dánského výrobku TEFCOLD. 

Prodej a servis zajišťuje společnost GASTRO PRODUCTION s.r.o. v Kamenném Újezdě. 

www.eshop-gastro.cz | www.gastro.cz 

Veškeré Vaše případné dotazy Vám rádi zodpovíme na podpora@gastro.cz 

 

 

Důležité bezpečnostní pokyny 
 
Postupujte dle tohoto návodu pro správné a pro co nejefektivnější využití chladicích zásobníků na víno. 

1. Pro uplatnění případných reklamací je nezbytné používat výrobek v souladu s těmito pokyny. 

2. V případě poruchy se obraťte na svého prodejce.  

 

GASTRO PRODUCTION s.r.o. 

Zemědělská 500 

373 81 Kamenný Újezd 

 

Kontakt pro reklamace: reklamace@gastro.cz 

 

3. Umístěte chladící zásobník na víno na suché a větrané místo. 

4. Chladič umístěte mimo zdroj silně vyzařující teplo a nevystavujte jej přímo slunečnímu záření. 

5. Mějte vždy na paměti, že všechna elektrická zařízení mohou být zdrojem potencionálního 

nebezpečí. 

6. V chladicím zařízení neskladujte hořlavý materiál jako je ředidlo, benzín aj. 

7. Výrobce prohlašuje, že v konstrukci chladicího zařízení nejsou použity materiály jako je azbest 

ani CFC. 

8. Olej v kompresoru neobsahuje polychlorovaný bifenyl. 

 

Vybalení a instalace 
 
Při převzetí výrobku důkladně zkontrolujte, zda nedošlo k zjevnému poškození obalu při přepravě. 

V případě, že došlo, sepište na místě s dopravcem reklamační protokol. 

Po vybalením výrobku důkladně zkontrolujte, zda nedošlo k poškození při přepravě. V případě, že 

došlo, neprodleně kontaktujte dopravce a sepište s ním reklamační protokol. 

Pokud nebyla kupujícím provedena dostatečná kontrola a výrobek byl převzat bez výhrad, má se za to, 

že výrobek byl při převzetí v pořádku. V takovémto případě výrobce neodpovídá za případné vady 

způsobené přepravcem. 
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Elektrické připojení 
 
Chladicí zařízení funguje při napětí 230V / 50 Hz. 

Elektrická zásuvka pro připojení chladicího zařízení by měla být snadno přístupná. 

Musí být dodrženy veškeré požadavky na uzemnění stanovené místními elektroenergetickými úřady. 

Zásuvka chladicího zařízení by měla být společně s elektrickou zásuvkou správně uzemněna. V případě 

jakýchkoliv pochybností, kontaktujte orosím svého místního dodavatele nebo autorizovaného 

elektrikáře. 

Přívodní kabel, který je součástí tohoto spotřebiče, má 3PIN 13A nebo 3PIN 15A zástrčku. Pokud je 

použita zástrčka BS 1363 (13A), měla by být použita s pojistkou 13A. 

Kabely v tomto síťovém kabelu jsou barveny podle následujícího značení: 

Zelený / žlutý kabel: uzemnění, modrý kabel: neutrální, hnědý kabel: přívod el. proudu. 

Hlavní elektrické připojení musí provádět kvalifikovaní elektrikáři.  
 

Spuštění zásobníku na víno 
 
Před použitím doporučujeme chladničku vyčistit, viz část údržby a čištění. 
 
Důležité! 

Pokud bylo přepravováno či stěhováno chladicí zařízení vertikálně, vyčkejte 2 hodiny před jeho 
spuštěním.  
 

Termostat 
 

 

Termostat je umístěn za odkapávacím 
zásobníkem. 
 
Nastavení lze nastavit mezi cca 3 až 9°C. 
 
Otáčením ve směru hodinových ručiček snížíte 
teplotu. 
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Instalace BiB (bag in box) 
 

 

 

Připojte BiB (bag in bag) k silikonovým hadičkám. 
 

Odmrazování 
 
Chladicí zařízení má automatické odtávání. Kondenzovaná voda protéká do zásobníku umístěného 
v kompresoru a odpařuje se.  
 

Údržba a čištění 
 
Vytáhněte přívodní kabel chladicí zařízení z el. zásuvky. 

Chladicí zařízení musí být pravidelně čištěno. Vyčistěte vnější i vnitřní povrch chladicího zařízení 

jemným mýdlovým přípravkem a následně jej důkladně vysušte.   

Nepoužívejte čistící přípravky obsahující chlór nebo jiné drsné čistící přípravky (např. CIF), které by 

mohly poškodit povrch i vnitřek chladicího zařízení. 

Neodstraňujte nečistoty prostoru kompresoru vodou, protože může dojít ke zkratu výrobku a 

poškození elektrických součástí. 
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Servis 
 
Chladicí zařízení je hermeticky uzavřený systém a nepotřebuje speciální dohled, pouze čištění. 

Pokud se chladicí prostor zařízení neochlazuje, zkontrolujte, zda není příčina výpadek proudu či 

odpojení zařízení z elektrické sítě. 

Pokud nemůžete najít důvod příčiny selhání chladiče, obraťte se na svého dodavatele. Prosím o 
upřesnění o který model se jedná a jaké je sériové číslo chladicího zařízení. Tyto informace naleznete 
na štítku, který naleznete uvnitř skříně v pravém horním rohu. 
 

Likvidace 
 
Likvidace chladicího zařízení musí probíhat ekologicky správným způsobem. Upozorňujeme, že 

existují nařízení o likvidaci. Mohou existovat zvláštní požadavky a podmínky, které je třeba 

dodržovat. 
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