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Инструкция за експлоатация и монтаж 
 

Охладител за вино  

RV 500 B / RV 250 B 
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Важни инструкции за безопасност 

Когато използвате този уред, винаги прилагайте мерките за безопасност 
описани по-долу: 

1. Прочетете всички инструкции, преди да използвате уреда. 

2. Използвайте уреда само по предназначението описано в това ръководство. 

3. Охладителят за вино трябва се монтира в съответствие с инструкциите за 
инсталация. Вижте указанията за заземяване в секцията Инсталация. 

4. Уредът е предназначен единствено за домашна употреба. Ако го използвате за 
промишлени или търговски цели, спазвайте съответните норми и разпоредби. 
Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с 
намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и 
знания, освен ако не се наблюдават или са били инструктирани за използването 
на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. На децата трябва да бъде 
обяснено, че не трябва да си играят с уреда. 

5. Уредът трябва да бъде позициониран така, че щепселът да бъде достъпен. 

6. Ако захранващият кабел е повреден, неговата смяна трябва да бъде извършена 
от производителя, негов сервизен представител или квалифициран специалист с 
цел избягването на опасни ситуации. 

7. Пазете вентилационните отвори разположени в корпуса на уреда или във 
вградената структура, от запушване. 

8. Не използвайте механични устройства вътре в уреда, освен тези препоръчани от 
производителя. 

9. Бъдете внимателни да не повредите охлаждащата верига. 

10. Не използвайте електрически уреди вътре в охладителя, освен такива 
препоръчани от производителя. 

11. Ако осветлението се повреди, неговата смяна трябва да бъде извършена от 
производителя, негов сервизен представител или квалифициран специалист с 
цел избягването на опасни ситуации. 

12. Този уред е предназначен единствено за съхраняване на вино. 

13. Риск от заклещване на деца. Преди да изхвърлите стария си уред, премахнете 
вратите. Оставете рафтовете по техните места, така че децата да не могат лесно 
да влезят вътре. 
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Инсталация 

Разопаковане на уреда 

1. Отстранете всички опаковъчни материали. В това число влиза и стиропоровата 
основа, както и лепящите ленти, с които са закрепени аксесоарите на уреда 
отвътре и отвън. 

2. Прегледайте и махнете всички остатъци от опаковки, ленти или печатни 
материали, преди да включите охладителя за вино в електрическото захранване. 

 

Нивелиране  

 Вашият уред разполага с крачета за нивелиране, разположени в предните и 
задните ъгли. След като поставите охладителя за вино в окончателното му 
положение, може да го нивелирате. 

 Ако искате да повдигнете уреда трябва да завъртите крачетата в посока на 
часовниковата стрелка, а ако искате да спуснете охладителя трябва да 
завъртите крачетата в посока обратна на чаосвниковата стрелка. Вратата на 
охладителя за вино се затваря по-лесно, когато крачетата за нивелиране са 
повдигнати. 

Правилна циркулация на въздуха 

 За постигането на максимална ефективност, уреда трябва да бъде инсталиран на 
място с подходяща циркулация на въздуха, канализация и електрическо 
захранване. 

 Препоръчително е да се спазват следните отстояния около охладителя за вино: 

Отстрани .......................... 2" (50mm) 

Отгоре ............................. 2" (50mm) 

Отзад ........................... 2" (50mm) 

 За да се постигне подходящо охлаждане на виното, не трябва да препълвате 
уреда. 

Забележка: Ако вашият охладител за вино е бил наклонен по някаква причина, 
изчакайте 24 часа, преди да го включите в контакта. 
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Електрически изисквания 

 Уверете се, че разполагате с подходящо захранване (220- 240 V, 15 A) с 
правилно заземяване. 

 Избягвайте да използвате адаптери за щепсели с три щифта и в никакъв случай 
не режете третия заземяващ щифт, за да пригодите щепсела към контакта. Тази 
практика е опасна, тъй като не осигурява ефективно заземяване на охладителя  
и може да създаде опасност от токов удар. 

Ограничения за монтаж 

 Не монтирайте охладителя за вино на място без подходяща изолация или 
отопление, например в гараж. Вашият уред не е проектиран да работи при 
околна температура под 16°C. 

 Изберете подходящо местоположение върху твърда и равна повърхност далеч от 
пряка слънчева светлина и източници на топлина, например радиатори, подови 
отоплители, готварски уреди и др. Всички неравности на пода следва да се 
коригират с помощта на крачетата за нивелиране, които се намират на предните 
и задните долни ъгли на охладителя за вино. 

 Вашият уред е проектиран само за свободно стоящ монтаж. Той не е 
предназначен за вграждане. 

Използване на удължител 

 Избягвайте да използвате удължител, тъй като това може да създаде опасности 
при определени условия. Ако се налага монтирането на удължител, използвайте 
само такъв с щепсел и извод със заземяване. Маркираната електрическа оценка 
на кабела на удължителя следва да бъде равна на или по-висока от тази на 
уреда. 

 

Функции и употреба 
 
Първоначална настройка 
След първоначалното включване на уреда към електрическата мрежа, трябва да го 
оставите да работи поне 30 минути преди да започнете настройки и зареждане на 
рафтовете с вино. Това се прави с цел правилната аклиматизация на уреда. 
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Регулиране на температурата 

Модел RV 500 B (фиг. 1) 

 Температурата на охладителя е фабрично настроена на 12°C (54°F). 

 Уредът може да бъде настроен на всяка температура в диапазона между 5°C 
(41°F) и 20°C (68°F) в зависимост от нуждите за съхраняване на вашето вино. За 
да настроите температурата, задръжте бутона"    " натиснат за около 3 секунди. 
Дисплеят ще започне да мига. Натиснете бутона "+" или "-", за да увеличите или 
намалите стойността на температурата. След като желаната температура бъде 
достигната, натиснете бутона "     " отново или не предприемайте никакви 
действия в рамките на 5 секунди, охладителят ще запомни настройката. 
Дисплеят за температура ще премине отново към показване на вътрешната 
температура. Достигането на зададената температура може да отнеме известно 
време. 

 Задръжте бутона "      " натиснат за около 3 секунди за превключване между °C 
и °F (различни единици за измерване на температурата). 

 

Модел RV 250 B (фиг. 2) 

 Охладителят за вино е проектиран фабрично така, че автоматично да настройва 
необходимата температура за червено или бяло вино. Ако съхранявате предимно 
бели вина, натиснете бутона "White" и уреда ще поддържа средна температура 
между 7°C и 10°C. Ако съхранявате предимно червени вина, натиснете бутона 
"Red" и уреда ще поддържа средна температура между 13°C и 16°C.  

 Уредът може да бъде настроен на всяка температура, която желаете в 
зависимост от нуждите за съхраняване на вашето вино. За да настроите 
температурата, задръжте едновременно натиснати за около 3 секунди бутоните 
"White" и "Red". Уредът ще навлезе в режим на настройка. За да намалите 
температурната настройка натиснете бутона "White", за да увеличите 
температурната настройка натиснете бутона "Red". С всяко натискане на един от 
двата бутона ще увеличавате или намалявате температурата с 1 градус. След 
като изберете желаната от вас температура, натиснете бутона "Light/ On/Off". 
Сега вече охладителят е настроен. Дисплеят за температура ще премине отново 
към показване на вътрешната температура. 

Забележка: 
Може да добавите вода в контейнера за вода за подобряване на влажността вътре в 
охладителя. Изисква се определена степен на влажност за да може корковите тапи да 
не изсъхват. Също така излишната влажност може да повреди етикета на бутилките. 
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Рафтове 

 Рафтовете са проектирани за добър външен вид и лесно почистване. По-
големите бутилки могат да се поставят на напречните рафтове в долната част на 
охладителя за вино.  

 Някои рафтове са предвидени за лесно съхранение и изваждане на вашите 
бутилки с вино 

Интериорно осветление 

 За да разгледате или покажете вашата колекция от вина, охладителят разполага 
с интериорно осветление. Просто натиснете един от двата бутона "      " или        
"     " и осветлението ще се включи. С повторно натискане на някой от бутоните 
осветлението ще се изключи.  
За максимална енергийна ефективност оставете осветлението изключено, когато 
не разглеждате колекцията си. 

 Осветлението се включва и при отваряне на вратата, и съответно изгасва при 
нейното затваряне. 

Нормални работни шумове 

 От време на време може да чуете звуци, наподобяващи вряща вода, бълбукане 
или леки вибрации. Те се дължат на циркулацията на хладилния агент в 
охлаждащите вериги. 

 Термостатът щраква при всяко свое включване и изключване. 

 

Правилна грижа и почистване на уреда 
 
Почистване и поддръжка 

Предупреждение 
За да избегнете токов удар, винаги изключвайте охладителя от електрическото 
захранване преди неговото почистване. Неспазването на това предупреждение може да 
доведе до смърт или нараняване. 

Внимание 
Преди да използвате почистващи препарати, винаги прочитайте и спазвайте указанията 
на производителя, за да избегнете нараняване или повреда на уреда. 
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Общи инструкции за почистване 

 Подгответе почистващ разтвор от 3-4 супени лъжици сода бикарбонат, смесена с 
топла вода. Използвайте гъба или мека кърпа, навлажнена с почистващия 
разтвор, за да забършете охладителя. 

 Изплакнете с чиста топла вода и подсушете с мека кърпа. 

 Не използвайте силни химикали, абразивни препарати, амоняк, хлорна белина, 
концентриран препарат, разтворители или метални стъргалки. Възможно е някои 
от тези препарати да разтворят, повредят и/или обезцветят охладителя за вино. 

Уплътнения на вратата 

 Почиствайте уплътненията на вратата на всеки три месеца като спазвате общите 
инструкции за почистване. Уплътненията трябва да се поддържат чисти и 
гъвкави за осигуряване на правилно затваряне на вратата. 

 За да осигурите по-добро уплътняване може да намажете уплътненията с малко 
вазелин от страната на пантите. 
 

При прекъсване на електрическото захранване 

 От време на време е възможно прекъсване на електрическото захранването  
поради гръмотевични бури или технически причини. Ако това се случи, 
изключете захранващия щепсел на уреда от контакта. Когато захранването се 
възстанови, включете щепсела отново. 

Ваканция и местене на уреда 

 При продължителни почивки или отсъствия, изключете охладителя от 
електрическата мрежа  и почистете уплътненията на вратата съгласно Общите 
инструкции за почистване. Оставете вратите отворени, така че въздухът да може 
да циркулира свободно вътре в уреда. 

 Ако се наложи да преместите уреда, това винаги трябва да става във вертикална 
позиция. Не местете уреда в легнало положение, тъй като е възможно да го 
повредите . 

Забележка: След преместване, изчакайте 24 часа, преди да включите охладителя  в 
електрическото захранването. 
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Ако нещо не работи 

Охладителят за вино не работи: 

 Проверете дали захранващия кабел на уреда е включен в контакта. 

 Проверете дали в контакта където е включен охладителят има ток. 

Виното е твърде топло: 

 Вратата се отваря твърде често. 

 Изчакайте известно време, за да може наскоро добавеното вино да достигне 
желаната температура на охлаждане. 

 Проверете уплътненията на вратите. 

 Почистете кондензаторните вериги. 

 Настройте по-ниска температура на охлаждане 

Температурата на виното е твърде ниска: 

 Ако температурната настройка е твърде ниска, настройте по-висока 
температура. 

Охладителят на уреда се включва твърде често: 

 Това е нормално явление в дни с висока околна температура и влажност. 

 Възможно е вратите да са отваряни често или продължително време. 

 Почистете кондензаторните вериги. 

 Проверете уплътненията на вратите. 

 Проверете дали вратите се затварят докрай. 

Натрупване на влага от вътрешната или външната страна на охладителя за 
вино: 

 Това е нормално явление при висока влажност. 

 Продължително или често отваряне на вратата. 

 Проверете уплътненията на вратата. 

Вратата на охладителя за вино не се затваря както трябва: 

 Нивелирайте уреда. 

 Проверете за пречки, например бутилки с вино, рафтове. 
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Символът върху продукта, показва че той не трябва да се третира 
като обикновен домашен отпадък. 
Съгласно Европейската директива 2002/96/ЕС касаеща 
управлението на отпадъците от електрически и електронни уреди, 
домакинските електроуреди не трябва да попадат в нормалния 
градски поток от твърди отпадъци. За по-детайлна информация, 
моля свържете се с оторизираните местни или регионални органи. 
Уредите излезли от употреба, трябва да бъдат събирани отделно, за 
да се оптимизира процесът за обработка и рециклиране на 
съставляващите ги материали, както и за да се предпазят от 
потенциални опасности човешкото здраве и околната среда.  

 

 

Доставчик TEKA 

Модел RV 500 B RV 250 B 

Категория Охладител за вино Охладител за вино 

Клас на енергийна 
ефективност 

A A 

Годишно потребление на 
енергия (kWh) 

146 128 

Нетна вместимост (l) 167 87 

Температурен диапазон 
(°C) 

5~20 6~18 

Климатичен клас   ⃰ ST N 

Ниво на шума dB (A)  42 42 

Този уред е предназначен единствено за съхранение на вино 
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⃰Този уред е предназначен за използване при посочената по-долу околна температура 

Климатичен клас Средна околна температура в °C 

SN  от +10 до +32 

N от +16 до +32 

ST от +16 до +38 

T от +16 до +43 

 

“ТЕКА България ЕООД” не носи отговорност за преводни и печатни грешки”. 

 

ТЕКА БЪЛГАРИЯ ЕООД 
Офис и шоу-рум: 
бул. „Цариградско шосе” № 135 
София 1784, България 
тел. 02/9768 330; 0895 613 370 
URL: http://www.teka.bg  
Facebook: ТЕКА БЪЛГАРИЯ ЕООД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


