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Úvod
Společnost Prestigio představuje řadu automatických vývrtek na víno pro rychlé a snadné
odzátkování lahví. Kaţdé zařízení je spolehlivým pomocníkem při přípravě na důleţitou oslavu a
zároveň stylovým doplňkem, který doplní kaţdý interiér.
Tato příručka obsahuje podrobný popis spotřebiče a návod k jeho pouţití.

Autorská práva
Copyright ©Prestigio. Všechna práva vyhrazena.
Všechny ochranné známky a obchodní názvy, jakoţ i loga a další symboly zde uvedené jsou
majetkem příslušných vlastníků.
Společnost Prestigio si vyhrazuje právo provádět změny tohoto dokumentu bez předchozího
upozornění zákazníků a nenese odpovědnost za případné negativní důsledky, které by mohly
vzniknout v důsledku technických a/nebo tiskových chyb a/nebo pouţívání zastaralé verze tohoto
dokumentu.
Veškeré odkazy na názvy jiných společností, značek a zařízení v tomto dokumentu slouţí k
vysvětlení a popisu zařízení a neporušují ţádná práva duševního vlastnictví.
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Odpovědnost a technická podpora
Tento dokument byl vypracován v souladu se všemi potřebnými poţadavky a obsahuje
podrobné informace o provozu spotřebiče do data vydání.
Společnost Prestigio si vyhrazuje právo upravovat nebo provádět změny a vylepšení tohoto
dokumentu bez předchozího upozornění a nenese odpovědnost za jakékoli negativní důsledky
vyplývající z pouţívání zastaralé verze tohoto dokumentu, ani za jakékoli technické nebo
typografické chyby nebo opomenutí, ani za náhodné nebo následné škody, které by mohly
vzniknout v důsledku tohoto dokumentu nebo pouţívání zařízení.
Společnost Prestigio neposkytuje ţádnou záruku na materiál v tomto dokumentu, mimo jiné na
prodejnost a vhodnost produktu pro konkrétní účel.
V případě jakýchkoli technických dotazů se obraťte na místního zástupce společnosti Prestigio
nebo kontaktujte prestigio.cz/use. Nejčastěji se vyskytující problémy jsou popsány v oddíle 7
tohoto dokumentu a na internetových stránkách prestigio.cz kde si také můţete stáhnout
nejnovější verzi této příručky.

Informace o výrobci:
"Prestigio Plaza Ltd
Kypr, Limassol 4040, Spirou Kyprianou 26.
Země výroby: Čína.
prestigio.com
©2021 Prestigio
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Dodržování norem
Přístroj je certifikován CE a splňuje následující směrnice Evropské unie:



Směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě;
Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU.

Přístroj splňuje poţadavky UKCA na značení, aby mohl být prodáván ve
Spojeném království
Spotřebič je v souladu se směrnicí RoHS 2011/65/EU o omezení
nebezpečných látek.
Zařízení prošlo všemi postupy posuzování stanovenými v technických
předpisech celní unie a splňuje normy zemí celní unie.
Ukrajinská národní značka shody, která potvrzuje, ţe jednotka splňuje
všechny poţadované technické předpisy.

Obal tohoto výrobku se doporučuje vyhodit do odpadkového koše.
Obaly výrobků jsou zcela nebo částečně vyrobeny z recyklovatelných surovin
a lze je rovněţ recyklovat.
Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách se pouţívá k označení
elektrických a elektronických zařízení a označuje oddělený sběr.
Tento symbol je uveden v souladu se směrnicí 2012/19/EU o odpadních
elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)* a označuje, ţe toto zařízení
vyţaduje po skončení ţivotnosti oddělený sběr a musí být likvidováno
odděleně od netříděného komunálního odpadu.
V zájmu ochrany ţivotního prostředí a lidského zdraví likvidujte pouţitá
elektrická a elektronická zařízení v souladu se schválenými pokyny pro
bezpečnou likvidaci.
Přístroj, baterie a akumulátory ani elektrické a elektronické příslušenství
nelikvidujte společně s netříděným komunálním odpadem, protoţe by to
bylo škodlivé pro ţivotní prostředí.
Chcete-li toto zařízení zlikvidovat, musíte jej vrátit na prodejní místo nebo
odevzdat v místním recyklačním centru.
Podrobnosti vám sdělí místní sluţba pro likvidaci domovního odpadu.
* Odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními (WEEE) se rozumí pouţitá elektrická nebo
elektronická zařízení, včetně všech součástí, sestav a spotřebního materiálu, které jsou součástí zařízení
po jeho vyřazení z provozu (včetně dodaných baterií/dobíjecích baterií (pokud existují), součástí
obsahujících rtuť atd.).
©2021 Prestigio
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Informace o obdrţených certifikátech naleznete v části 6 tohoto
dokumentu. Kopie certifikátů a zpráv naleznete v příslušné sekci
webových stránek prestigio.cz/certificates.
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Pravidla pro bezpečné používání
Před pouţitím spotřebiče si pozorně přečtěte informace uvedené v této části dokumentu.
POZOR! Výstrahy, bezpečnostní opatření a pokyny v tomto dokumentu nemohou obsahovat
všechny moţné a nebezpečné situace. Při pouţívání zařízení je třeba pouţívat zdravý rozum.
1. Spotřebič pouţívejte pouze k otevírání lahví vína.
2. Nepouţívejte k otevírání šampaňského.
3. Při otevírání lahví vína starších 15 let buďte opatrní - korek můţe prasknout.
4. K nabíjení přístroje pouţívejte pouze originální kabel USB, který je součástí dodávky. Pouţitím
neoriginálního kabelu USB zaniká záruka výrobce.
5. Nepouţívejte dodaný kabel k napájení nebo dobíjení všech nekompatibilních zařízení.
6. Výrobce nenese odpovědnost za ţádné přímé ani nepřímé následky vyplývající z nesprávného
pouţití dodaného kabelu.
7. Vyvarujte se zalomení nebo poškození kabelu USB.
8. Spotřebič umístěte na těţko přístupné místo pro děti.
9. Vývrtku nevkládejte do vody nebo jiné tekutiny. Zabraňte tomu, aby se na kabel USB dostala
voda.
10. Nesnaţte se urychlit otevření láhve, netahejte za spotřebič.
11. Nedotýkejte se pohyblivých částí spotřebiče. Vývrtku drţte na vnější straně těla.
12. Pokud zjistíte jakoukoli závadu, přestaňte spotřebič pouţívat a obraťte se na specializované
servisní středisko. Nepokoušejte se přístroj opravovat sami.

©2021 Prestigio
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1 Obecný popis a charakteristika
1.1 Účel zařízení
Automatická vývrtka na víno je určena k otevírání lahví vína. Provzdušňovač nasytí víno
vzduchovými bublinkami, aby se maximalizovala chuť a aroma. Vakuová zátka láhev s vínem
pevně uzavře, zabrání přístupu vzduchu a zabrání oxidaci vína. Nůţ je určen k rychlému odříznutí
fólie. Pouţití automatického zařízení zkracuje dobu potřebnou k otevření láhve.

Hlavní výhody automatické vývrtky na víno Prestigio Valenze:
 Automatická vývrtka na víno
Automatická vývrtka na víno Valenze vás jednou provţdy zbaví zdlouhavého vytahování zátek z
lahví. S ním můţete otevřít láhev vína bez větší námahy. Stačí přiloţit vývrtku k láhvi a stisknout
tlačítko.
 Otevře až 80 lahví bez nabíjení
Praktická a moderní automatická vývrtka vám ušetří starosti. Valenze je skutečným přínosem jak
pro domácí večírky, tak pro veřejné akce, protoţe s ní lze zazátkovat aţ 80 lahví bez nutnosti
doplňování.
 Stylový design
Díky svému minimalistickému designu doplní vývrtka Valenze interiér malé domácí kuchyně i
velkého banketního sálu. Tělo vývrtky je vyrobeno z kovu, takţe je ideálním dárkem pro milovníky
vína.

Obrázek 2 - Vzhled

©2021 Prestigio
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Obrázek 3 – Součásti a ovládací prvky

Součásti a ovládací prvky
1. Tlačítko UP - vyjmutí korku z vývrtky
2. Tlačítko DOWN - vyjmutí korku z láhve
3. Indikátor LED
4. Nabíjecí konektor
5. Provzdušňovač
6. Řezačka fólií
7. Kabel USB
8. Vakuová zástrčka
Tabulka 1 - Stav světelných indikátorů na automatické vývrtce na víno
Indikátor
Bílá
Bílá

©2021 Prestigio

Stav
Cyklicky bliká zleva
doprava
Hoří stabilně bez
blikání

Popis
Automatická vývrtka na víno se nabíjí
Automatická vývrtka na víno je plně nabitá
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1.2 Technické údaje
Tabulka 2 - Základní technické údaje
Parametr

Hodnota

Číslo poloţky

PWO106RD

Barva
Materiál skříně

Červená
Nerezová ocel, plast

Baterie

Lithium-iontový 500 mAh (se neodstraní)

Výstupní napětí
Doba plného nabití

3,7 V
4h

Provoz na jedno nabití
Rychlost otevírání
Rozměry

Hmotnost
Záruční doba

Aţ 80 lahví
6-8 s.
průměr 48,5 mm, výška 220 mm
hrdlo s vnějším průměrem aţ 36 mm, průměr korku aţ
28 mm
365 g
2 roky

Prohlášení

CE, EAC, RoHS

Vhodný typ láhve

1.3 Balíček dodávek
K automatické vývrtce na víno Prestigio Valenze je dodáváno následující příslušenství:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Automatická vývrtka na víno PWO106RD
Řezačka fólií
Provzdušňovač
Vakuová zástrčka
Kabel USB
Stručný průvodce
Záruční karta

1 kus.
1 kus.
1 kus.
1 kus.
1 kus.
1 kus.
1 kus.

1.4 Balení a označování
Automatická vývrtka na víno Prestigio Valenze se dodává v samostatné kartonové krabici o
rozměrech 272 × 96 × 96 mm (d x š x v), která obsahuje celý název a označení, seznam
příslušenství a hlavní technické údaje a informace o výrobci.
Hmotnost kartonu:
 čistá hmotnost: 436 g;
 hrubá hmotnost: 808 g.

©2021 Prestigio
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2 Návod k obsluzeи
Před pouţitím spotřebiče si přečtěte informace v části "Návod k bezpečnému pouţívání".

2.1 Nabíjení automatické vývrtky na víno
Před pouţitím přístroj nabijte. Připojte dodaný napájecí kabel k portu USB jednotky. Připojte
kabel k napájecímu adaptéru (není součástí dodávky) s výstupním proudem nepřesahujícím 1 A.
Připojte adaptér ke zdroji napájení. Kontrolka nabíjení, která se skládá ze čtyř LED diod, bude
cyklicky blikat bílým světlem zleva doprava. Kdyţ je baterie plně nabitá, indikátor nabíjení
přestane blikat a svítí trvale bez blikání.
Aby se baterie plně nabila, musí být zařízení nabíjeno alespoň 4 hodiny.

2.2 Otevření láhve
1. Přiloţte nůţ na fólii na hrdlo láhve, obtočte jej kolem ní a proveďte několik plných otáček
oběma směry, dokud nebude zcela odříznuta.
2. Nasaďte elektrickou vývrtku na hrdlo láhve. Ujistěte se, ţe je vývrtka ve svislé poloze a přesně
uprostřed korku.
3. Stisknutím a podrţením tlačítka DOLŮ vyjměte zátku z láhve a zároveň zatlačte vývrtku
směrem nahoru. Po vyjmutí korku uvolněte tlačítko DOLŮ a vyjměte vývrtku z hrdla láhve.
4. Korkovou zátku vyjměte z vývrtky přidrţením tlačítka UP, dokud se zátka z přístroje nevyjme.

2.3 Použití provzdušňovače
Pevně zasuňte perlátor do hrdla láhve a vylijte víno nakloněním láhve dlouhou stranou ouška
dolů.

2.4 Použití vakuové zástrčky
1. Vloţte vakuovou zátku do láhve.
2. Zatáhněte za páčku umístěnou v horní části jednotky směrem nahoru a poté ji zatlačte
směrem dolů. Tento postup několikrát zopakujte.

©2021 Prestigio
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3 Doporučení pro péči
Automatická vývrtka na víno Prestigio Bolsena nevyţaduje během pouţívání ţádnou zvláštní
údrţbu. Nicméně v zájmu udrţení správného stavu a stabilního provozu spotřebiče
doporučujeme pravidelněpro zachování správné funkce se doporučují následující kroky:
 Dodrţujte pravidla pro bezpečné pouţívání spotřebiče.
 Přístroj očistěte od nečistot a prachu měkkým suchým hadříkem.
 Spotřebič nechte opravit pouze v servisním středisku.
V případě záruční opravy nebo výměny se obraťte na prodejce s účtenkou a zakoupeným
výrobkem.
Další informace o výměně a opravě nabíjecí stanice získáte u místního zástupce nebo na
technické podpoře prestigio.cz.

©2021 Prestigio
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4 Záruční povinnosti a servisní postupy
Záruka výrobce je jeden (2) roky od data maloobchodního prodeje.
Podle zákonů vaší země o prodeji spotřebního zboţí můţete mít další práva. Tato omezená
záruka nemá vliv na tato práva.
Záruční karta opravňuje k záručnímu servisu pouze za následujících podmínek: všechny kolonky
karty musí být vyplněny čitelně, musí být na nich razítko prodejce a musí se shodovat s údaji
prodejce uvedenými v kartě.
Záruční list je platný pouze v případě, ţe je správně a úplně vyplněn prodávajícím. Při nákupu
spotřebiče zkontrolujte, zda se sériové číslo a číslo modelu shodují s údaji v záručním listu.
Pokud bude záruční list neúplný nebo nečitelný, bude zneplatněn. V takovém případě
doporučujeme kontaktovat svého prodejce a získat správně vyplněný záruční list. Je rovněţ
přijatelné předloţit prodejní doklad a pokladní stvrzenku nebo jiné doklady potvrzující
skutečnost a datum prodeje spotřebiče. Datem prodeje je datum uvedené na prodejním
dokladu/pokladním dokladu nebo jiném vhodném dokladu. Pokud nelze zjistit datum prodeje,
začíná záruční doba běţet od data výroby spotřebiče.
Výrobce zaručuje, ţe všechny materiály, součásti a zpracování výrobků značky Prestigio jsou při
běţném pouţívání a servisu během záruční doby bez vad materiálu a zpracování. Omezená
záruka se vztahuje pouze na prvního kupujícího výrobku Prestigio a není přenosná na dalšího
kupujícího.
Pro záruční výměnu je nutné spotřebič vrátit prodejci spolu s účtenkou. Záruka na výrobky
značky Prestigio platí pouze v zemi nákupu.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Pokud se na spotřebiči objeví závada nebo porucha, měli byste se před uplynutím záruční doby
obrátit na autorizované servisní středisko a poskytnout následující informace:
1. Zařízení s údajnou závadou nebo vadou.
2. Záruční list vyhotovený v souladu s poţadavky platných právních předpisů nebo originál
dokladu o koupi, na kterém je jasně uvedeno jméno a adresa prodejce a datum a místo
nákupu.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Výrobky značky Prestigio NEMAJÍ nárok na bezplatný záruční servis, pokud jsou zjištěna
následující poškození nebo závady:
 škody způsobené vyšší mocí, nehodami, nedbalostí, úmyslným nebo nedbalým jednáním
nebo opomenutím kupujícího nebo třetích stran;
 poškození způsobené působením jiných předmětů, mimo jiné působením vlhkosti, vlhka,
extrémních teplot nebo okolních podmínek (nebo pokud se prudce změní), korozí, oxidací,
poţitím potravin nebo tekutin a působením chemických látek, zvířat, hmyzu a jejich produktů;
©2021 Prestigio
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 pokud byl spotřebič (příslušenství, součásti) otevřen (porušení těsnění), upraven nebo
opraven jinou osobou neţ autorizovaným servisním střediskem nebo pokud byly pouţity
neautorizované náhradní díly;
 závady nebo poškození způsobené nesprávným pouţíváním spotřebiče, nesprávným
pouţíváním, včetně pouţívání v rozporu s návodem k obsluze;
 vady způsobené běţným opotřebením zboţí, včetně tašek, obalů, baterií nebo návodů k
pouţití;
 pokud bylo výrobní číslo (výrobní nálepka), datum výroby nebo název modelu na těle
spotřebiče odstraněno, smazáno, poškozeno, pozměněno nebo nečitelné;
 v případě nedodrţení provozních a montáţních podmínek popsaných v návodu k obsluze;
 praskliny a škrábance, jakoţ i jiné vady způsobené přepravou, pouţíváním nebo nedbalostí
kupujícího;
 mechanické poškození způsobené po předání spotřebiče uţivateli, včetně poškození ostrými
předměty, ohnutím, rozdrcením, pádem apod;
 škody způsobené nedodrţením norem pro zásobování, telekomunikace, kabeláţ a podobné
vnější faktory.
TATO OMEZENÁ ZÁRUKA JE VÝHRADNÍ A JEDINOU POSKYTNUTOU ZÁRUKOU A NAHRAZUJE
VŠECHNY OSTATNÍ VÝSLOVNÉ A PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY. VÝROBCE NEPOSKYTUJE ŢÁDNOU
VÝSLOVNOU ANI PŘEDPOKLÁDANOU ZÁRUKU NAD RÁMEC POPISU OBSAŢENÉHO V TOMTO
DOKUMENTU, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ
ÚČEL. POUŢITÍ VADNÉHO, VADNÉHO NEBO NEPŘIJATELNÉHO SPOTŘEBIČE ZŮSTÁVÁ NA
ROZHODNUTÍ KUPUJÍCÍHO. VÝROBCE NEODPOVÍDÁ ZA ŠKODY NA JINÉM MAJETKU
ZPŮSOBENÉ VADAMI ZAŘÍZENÍ, ZA ZTRÁTU POUŢÍVÁNÍ, ZTRÁTU ČASU ANI ZA ŢÁDNÉ
ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, SANKČNÍ ŠKODY NEBO ZTRÁTY,
MIMO JINÉ VČETNĚ OBCHODNÍCH ZTRÁT, UŠLÉHO ZISKU, ZTRÁTY DŮVĚRNÝCH NEBO JINÝCH
INFORMACÍ, ZTRÁTY PODNIKÁNÍ NEBO PŘERUŠENÍ PROVOZU V DŮSLEDKU TOHO, ŢE
ZAŘÍZENÍ BYLO POVAŢOVÁNO ZA VADNÉ, NEFUNKČNÍ NEBO NEAUTORIZOVANÉ.
POZNÁMKA. Výrobce nevyrábí zařízení pro oblast "ţivotně důleţitých úkolů". Zařízení pro
"ţivotně důleţité úkoly" se vztahuje na systémy podpory ţivota, lékařské vybavení, zdravotnické
prostředky související s implantací, komerční dopravu, jaderná zařízení nebo systémy a jakékoli
jiné aplikace, kde by selhání zařízení mohlo způsobit poškození lidského zdraví nebo smrt nebo
škody na majetku.
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5 Pravidla pro skladování, přepravu a likvidaci
Výrobek lze přepravovat všemi dopravními prostředky na libovolnou vzdálenost. Během přepravy
uchovávejte přístroj a příslušenství v původním obalu. Pro podmínky skladování spotřebiče ve
skladu dodavatele platí stejné poţadavky platných předpisů.
V souladu s předpisy o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE)* musí být
všechny elektrické a elektronické výrobky po skončení jejich ţivotnosti sbírány odděleně a nesmí
být likvidovány společně s netříděným komunálním odpadem.
Části nepouţitelných zařízení je třeba oddělit a roztřídit podle typu materiálu. Správný sběr,
recyklace a likvidace těchto zařízení pomůţe zabránit moţným dopadům na ţivotní prostředí a
zdraví kvůli škodlivým látkám, které obsahují.
Spotřebič je třeba odevzdat k likvidaci v místním recyklačním středisku. Likvidujte je v souladu s
platnými zákony a předpisy dané země.
Podrobnosti o recyklaci tohoto spotřebiče získáte od sluţby pro likvidaci domovního odpadu.
Pokud uţivatel nemůţe spotřebič odevzdat do specializovaného sběrného a recyklačního
střediska k likvidaci, můţe jej odevzdat také v prodejně stavební spořitelny, na místní pobočce
ministerstva pro mimořádné situace nebo v podobném zařízení.

* Odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními (WEEE) se rozumí elektrická nebo elektronická zařízení pouţité
zařízení, včetně všech součástí, sestav, spotřebního materiálu, které jsou součástí zařízení v době vyřazení z provozu
(včetně dodaných baterií / dobíjecích baterií (pokud existují), součástí obsahujících rtuť atd.).
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6 Další informace
Informace o výrobci
Název

"Prestigio Plaza Ltd

Adresa je

Kypr, Limassol 4040, Spirou Kyprianou 26.
Země výroby: Čína.

Kontaktní údaje

prestigio.com

Informace o dovážející společnosti
Informace o výrobci
Název
Adresa je
Kontaktní údaje

Prestigio Plaza Ltd
Spirou Kyprianou 26, Prestigio Plaza, 4040, Limassol, Kypr.
Země výroby: Čína.
prestigio.com

Informace o dovážející společnosti
Název

ASBIS CZ, s.r.o.

Adresa je

Obchodní 103, Čestlice, 25101

Informace o poskytovateli záručního servisu a kvalitní organizaci pro vyřizování reklamací
Název

ASBISc Enterprises

Adresa je

43 Kolonakiou Street, Diamond Court, Avios Athanasios, 4103
Limassol, Cyprus

Informace o přijatých prohlášeních o shodě
CE prohlášení o shodě ze dne 19.10.2020
Prohlášení

Prohlášení o shodě RoHS ze dne 19.10.2020
ЕАЭС prohlášení o shodě ze dne 25.08.2020

Adresy servisních středisek naleznete na webových stránkách prestigio.cz/use v části "Podpora".
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7 Řešení problémů
V následující tabulce jsou uvedeny typické chyby a problémy, které se vyskytují při provozu
jednotky.
Tabulka 3 - Typické chyby a jejich řešení
№

1

Problém
Vývrtka se během
korkovacího procesu
zastaví nebo se korek
zasekne v těle vývrtky

Možné příčiny

Řešení
Nabíjení zařízení

Moţná nízká úroveň
nabití baterie

2

Vývrtka se při otevírání
láhve zasekne a rotující
hřídel nemůţe proniknout
korkem

Je pravděpodobnější, ţe
je poškozená špička
hřídele nebo ţe hřídel
tlačí na hrdlo láhve
zevnitř

3

Korek je z láhve vyjmut, ale
je zaseknutý v těle vývrtky
a stisknutím tlačítka UP se
neodstraní

Otáčející se hřídel můţe
být zablokovaná

Podrţte tlačítko UP, dokud se
vývrtka z láhve zcela nevyjme.
Pečlivě zkontrolujte hrot hřídele;
pokud je ohnutý, zlomený nebo
jinak poškozený, přestaňte
vývrtku pouţívat a obraťte se na
autorizované servisní středisko
Stisknutím tlačítka DOLŮ hřídel
odemknete. Pokud se poté
hřídel začala otáčet, zkuste
zástrčku znovu vyjmout
stisknutím a podrţením tlačítka
UP, dokud se zástrčka zcela
nevyjme z těla jednotky. Pokud
byly všechny výše uvedené
operace provedeny správně a
vývrtka stále nefunguje správně,
obraťte se na autorizované
servisní středisko

Pokud problém přetrvává nebo pokud máte další dotazy, obraťte se na zákaznický servis.
Kontaktní údaje naleznete v záručním listu a na webových stránkách prestigio.cz/use.
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8 Slovníček
WEEE - směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (2012/19/EU). Cílem této
směrnice je předcházet vzniku odpadů z elektrických a elektronických zařízení a tyto odpady
opětovně pouţívat, recyklovat a jinak vyuţívat, aby se omezilo jejich odstraňování.
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