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Wine Dispenser

®

F I N E W I N E S

®

Orlov 15, 391 33 JISTEBNICE
telefon: 381 202 411
fax: 381 202 429
e-mail: info@gstechnik.cz
www.gstechnik.cz

®

exkluzivní výrobce dávkovacích automatů na víno pro

NÁVOD NA OBSLUHU 
A ÚDRŽBU

Nerezový dávkovací automat na víno By The Glass
WD 6, WD 8, WD 10, WD 12, WD 14 a WD 16
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Úvodní pokyny

Vážený zákazníku, předtím než uvedete Váš nový výrobek „The Wine 
Dispenser – „nerezový“ dávkovací automat na víno“ do provozu, pro-
čtěte si laskavě pozorně tento návod na obsluhu a údržbu. Návod 
obsahuje důležité informace pro instalaci, bezpečnou obsluhu a pro 
údržbu Vašeho spotřebiče. Prosíme, uschovejte si návod pro budoucí 
potřebu.
GS Technik spol. s r.o. nenese žádnou odpovědnost za výrobek, jeho 
správné fungování a možné škody, které by výrobek mohl způsobit, 
jestliže nebudou dodržovány pokyny a upozornění v návodu na obslu-
hu a údržbu.
GS Technik spol. s r.o. neustále vylepšuje své výrobky a vyhrazuje si 
právo učinit změny, kterou budou považovány za nevyhnutelné, bez 
upozornění v tomto návodu.
Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, 
které naleznete na informačním štítku a dále datum prodeje, který je 
uveden na Vaší faktuře.
Model/Type:
Výrobní číslo/Serial Number:
Datum prodeje: na faktuře
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Základní popis – The Wine Dispenser

Wine Dispenser - nerezový dávkovací automat na víno By The Glass 
(dále jen Wine Dispenser) je vyroben ve výrobním závodě společnos-
ti GS Technik spol. s r.o. z jakostní austenitické nerezové oceli (ocel 
vhodná pro styk s potravinami, 18/10 nerezová ocel). Wine Dispen-
ser je osazen pouze značkovými chladícími komponenty (EMBRACO, 
LU-VE, DIXELL, EBM PAPST) a dávkovacím systémem fa IMI COR-
NELIUS (Německo). Wine Dispenser slouží k dochlazování chlazení, 
uchování a nalévání vín, k dispozici je v základním provedení se 6, 
8,10,12, 14 a 16 kohouty.

Základní provedení
●  6-16 kohoutů
●  celonerezová záda (motor vpravo/vlevo), dávkovací systém (ovlá-

dací panel 4 tlačítka: ochutnávka, půl sklenky, celá sklenka + CAN-
CEL)

●  prosklená záda (motor vpravo/vlevo), dávkovací systém

Nejčastější varianty
– split motor motor umístěn mimo, do vzdálenosti 5 metrů
– lakování dle vzorníku RAL 
  (nejčastější provedení BLACK EDITION)
– dřevo  obložení automatu dřevem

Osmikohoutový Wine Dispenser Black Edition
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1. Než začnete Váš Wine Dispenser používat

Váš spotřebič byl při dopravě k Vám chráněn obalem. Vybalte Váš 
nový Wine Dispenser z přepravního obalu a obaly (kartón, smršťovací 
folie atd.) roztřiďte a zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Obalový 
materiál není hračkou pro děti, hrozí nebezpečí zadušení folií !

2. Pokyny související s bezpečností

Váš Wine Dispenser byl vyroben ve společnosti GS Technik spol. s.r.o., 
českého výrobce výčepních a nápojových nerezových zařízení s dva-
cetiletou tradicí a držitele certifikátů ČSN EN ISO 9001:2009 (systém 
managementu kvality) a ČSN EN ISO 14000:2005 (systém environ-
mentálního managementu). Výrobek splňuje přísná kriteria evropské 
legislativy a byl testován a certifikován v souladu se všemi směrnicemi 
EU (je opatřen certifikátem CE).
Váš Wine Dispenser je vhodný k provozu v klimatické třídě SN a N, 
přičemž po letech zkušeností s vývojem a výrobou těchto zařízení vel-
mi doporučujeme pro dosažení optimálního fungování výrobku (a spo-
třeby el. energie) provoz za teploty okolí do 25 °C a do RVV 65%. 
Kombinace vyšších teplot a vyšší vlhkosti zvyšuje spotřebu el. ener-
gie a zejm. na posuvných dveřích dochází ke kondenzaci vody (kapky, 
lehké zamlžení). Tento jev nemá vliv na kvalitu vína a funkčnost auto-
matu.
Váš Wine Dispenser je vhodný k dochlazování chlazení, uchování 
a nalévání vín. Wine Dispenser není chladnička s antibakteriální úpra-
vou vnitřních stěn, není vhodný k uchování potravin.
●  Nepoužívejte žádné přídavné prodlužovací šňůry k zapojení Wine 

Dispenser  !
●  Neuvádějte Wine Dispenser do provozu pokud je přívodní šňůra 

nebo zásuvka poškozena !
●  Nikdy neodpojujte tahem za napájecí kabel !
●  Pokud je poškozen Wine dispenser nebo jeho část, kontaktujte 

servisní oddělení GS Technik !
●  Při poškození, čištění a údržbě (kromě proplachování trubiček 

na víno) musíte vytáhnout zástrčku ze zásuvky tak, aby nebyl Wine 
dispenser pod napětím !

●  Pouze školený servisní pracovník firmy GS Technik smí provádět 
na Wine Dispenser opravy nebo servis. Všechny neodborné zása-
hy mohou Váš výrobek poškodit a vedou ke ztrátě záruky !

●  Wine Dispenser připojujte do sítě, jejíž specifikace je na štítku vý-
robku ! Připojujte pouze do zásuvky, jejíž instalace a jištění odpoví-
dá platným normám !

●  Wine Dispenser neinstalujte v blízkosti hořlavých látek, výbušných 
plynů !

●  Při dlouhodobé nepřítomnosti Wine Dispenser odpojte a vyčistěte !
●  Wine Dispenser není hračkou pro děti !
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3. Umístění Wine Dispenser

Neumisťujte Wine Dispenser v blízkosti tepelných zdrojů jako jsou 
kamna, topení, krby, výfuk chlazení dalších chladících zařízení atd.
Wine Dispenser nesmí být konstantně vystaven slunci.
Jestliže instalujete Wine Dispenser na správném místě, musíte počkat 
přibližně jednu hodinu, než uvedete přístroj do chodu.
Ventilační (větrací a odvzdušňovací) otvory na zadní a boční straně 
Wine Dispenser nesmí být nikdy přikryté. Zadní i boční strany Wine 
Dispenser musí být umístěny minimálně 10 cm od stěny nebo zdi 
kvůli přívodu vzduchu a jeho správné cirkulaci.
Wine Dispenser musí být umístěn na rovném pevném podkladu, aby 
se zabránilo nadměrnému hluku způsobenému vibracemi.
Váš Wine Dispenser Vám bude zpravidla nainstalován odborným pra-
covníkem výrobce. Z Vaší strany je nutno pro instalaci zajistit:
– tlakovou láhev s N2 (dusík)
– zachycovací miska/nádoba (standard) nebo po dohodě na stálý 

odvod/odpad)

Instalační balíček k napojení Wine Dispenser na tlakovou láhev 
dodá výrobce. Balíček obsahuje: 
– přímá redukční spojka John Guest
– přívodní hadice na dusík
– vysokotlaká hadice standard + držák hadice
– držák tlaková láhve N2
– čistící kartáčky (sada)
– zátky (dle počtu kohoutů + 2 náhradní)
– DSI ventil, nízkotlaký ventil
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Upozornění pro vestavbu Wine Dispenser
Pokud bude Wine Dispenser vestavěn, musí se počítat s odstupem 
mezi stěnami a Wine Dispenser v souvislosti s oběhem vzduchu.
Nikdy nepokládejte Wine Dispenser na boční strany.

4. Elektrické zapojení

Z důvodu ochrany uživatele musí být Wine Dispenser zapojen na uzem-
něnou zásuvku.
Je povoleno používat pouze uzemněné zástrčky.
Potřebné napětí je uvedeno na štítku výrobku (např. VOLTAGE 230 V/ 
50 Hz).

5. Doporučení ohledně vína

Teplota vína při konzumaci:
Bílé a růžové víno:  6 -  9 °C
Červené víno:  16 – 19°C
● Nenechávejte láhve s bílým vínem opřené o zadní stěnu. Láhve by 

mohly zmrznout.
● Než uvedete Wine Dispenser do provozu, je doporučeno vyčistit 

vnitřní stranu výrobku dle instrukcí na čistění.
● Lahve s vínem rozdělte v jednotlivých sekcích co nejhomogenněji. 

Rozdělte láhve tak, aby láhve, které se mají použít a ty, které jsou 
ještě zavřeny, byly ve Wine Dispenser umístěny co nejhomogen-
něji. Nenechávejte posuvné dveře otevřené. Při doplňování vína je 
lepší Wine Dispenser vícekrát otevřít a opět zavřít, než nechat jej 
několik minut otevřený. Předejdete tím namrzání a vzniku konden-
zátu ve stroji.

● Váš Wine Dispenser může být používán i pro chlazení pouze jed-
noho typu vína (bílé nebo červené). V tomto případě musí být vy-
pnutý termostat regulující teplotu nepoužívaného druhu vína. Toto 
nastavení bude zaškoleno při instalaci Wine Dispenser pracovní-
kem firmy GS Technik s.r.o.

6. Výměna a kontrola dusíku

Jestliže víno proudí z Wine Dispenser pod menším tlakem, je to prav-
děpodobně tím, že tlaková láhev s dusíkem je téměř prázdná. Ke zjiš-
tění stavu dusíku použijte tlakoměr (info k tlakoměru viz bod 11). Jest-
liže je tlakoměr na nule nebo téměř na nule, musí se tlaková láhev 
vyměnit.
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7. Vlastnosti použitého konzervačního plynu

Dusík je inertní plyn využívaný pro ochranu a konzervaci vín od zpra-
cování až po vytlačení z láhví. Nevniká do nápoje, vytěsňuje kyslík, 
a proto udržuje stálou kvalitu potravin. Je bez zápachu, bezbarvý, ne-
toxický, nehořlavý. Zabraňuje oxidaci čepovaných nápojů a zároveň 
zamezuje snižování kvality.
Molekulární vzorec: N2

Molekulární hmotnost: 28 g
Wine Dispenser se postará o to, že při dávkování sklenice vína se 
uvolněný objem vína v láhvi doplní dusíkovým plynem. Předejde se 
tak přímému kontaktu mezí vínem v láhvi a kyslíkem. Protože kyslík 
chybí, je zaručena hygiena a předejde se tvorbě bakterií.
Používáním tohoto inertního konzervačního plynu zůstane víno 
ve Wine Dispenser ve výborné kondici po 15-20 dnů, aniž by došlo 
ke změnám fyzických, chemických nebo organoleptických vlastností.

8. Technické specifikace, instalační schéma

Spotřeba 500 W

Odtávání/rozmrazování automatické 

Síťová frekvence 50/60 Hz

Napětí 110/230 V (v závislosti na regionu)

Chladivo R 134a

Množství chladiva 275 g

Detail osmikohoutového Wine Dispenser Black Edition



• 8 •

W
IN

E
 D

IS
P

E
N

S
E

R

FR
EE

 S
TA

N
D

IN
G

 IN
ST

A
LL

AT
IO

N
 O

N
LY

M
A

D
E

 IN
 E

U

N
ap

ěť
ov

á 
so

us
ta

va
:

1+
N

+P
E

 2
30

 V
, 5

0 
H

z,
 T

N
-S

Č
S

N
 3

3 
20

00
 4

-4
1

R
is

k 
of

 E
le

ct
ric

 S
ho

ck
! D

is
co

nn
ec

t P
ow

er
 B

ef
or

e 
S

er
vi

ci
ng

 U
ni

t!
D

an
ge

r d
e 

ch
oc

 é
le

ct
riq

ue
! D

éb
ra

nc
he

z 
l'a

lim
en

ta
tio

n 
av

an
t l

'e
nt

re
tie

n 
de

 la
 m

ac
hi

ne
!

DI
GI

TÁ
LN

Í 
TH

ER
MO

ST
AT

DI
GI

TÁ
LN

Í 
TH

ER
MO

ST
AT

TOPENÍ

VENTILÁTOR
TOPENÍ

VENTILÁTOR
CHLAZENÍ

(6-10)

VENTILÁTOR
CHLAZENÍ

(12-14)

VENTILÁTOR
CHLAZENÍ

(16)

VENTILÁTOR
VÝPARNÍKU

CHLAZENÍ

KOMPRESOR

ZA
P

VY
P

D
ix

el
l

XR
30

C
X

D
ix

el
l

XR
70

23
0 V

AC
/50

 Hz

23
0 V

AC

23
0 V

AC

23
0 V

AC

16
1

5: 
X1 N

2



• 9 •

Technické údaje
Množství láhví 6 8 10 12 14 16
Hmotnost [max. kg] 75 85 100 115 130 145
Výška [mm] 620
Šířka [mm] 340
Délka [mm] 1130 1330 1530 1730 1930 2180
Délka pokud split agr. [mm]  985 1185 1385 1585 1785 2035
Rozměry split agregátu 450 × 330 × 230

9. FAQ (často kladené dotazy)
Většinu případných problémů lze snadno vyřešit (viz eventuální problémy, které 
můžete vyřešit sami: porucha / eventuální příčina & řešení). Pokud se vám nepo-
daří problémy odstranit a Wine Dispenser vykazuje problémy i nadále, doporučuje-
me kontaktovat servis výrobce. 

Porucha Eventuální příčina / řešení 
Wine Dispenser nefunguje. Stroj se nezapne. Je nějaká porucha elektrického proudu? 

Je zástrčka v zásuvce? 
Je poškozena šňůra? 

Chuť vína je změněna. Je víno pod tlakem dusíku? 
Přiléhá gumový uzávěr správně k otvoru láh-
ve? 
Je ve vedeních nahromaděna usazenina? Viz 
čištění potrubních vedení. 

Wine Dispenser nefunguje. Z přístroje nevyté-
ká žádné víno. 

Je láhev s dusíkem zavřená? 
Je snad smyčka/záhyb v dusíkovém vedení? 
Je čerpací kohout ucpaný? 

Chlazení je nedostatečné. Může stroj dostatečně nasávat vzduch? 
Nejsou rošty sloužící k větrání a odvzdušňová-
ní přikryty? 
Jsou rošty kondenzátoru ucpány? Vyčistěte 
rošty vysavačem. 
Je v části pro bílé víno usazena přílišná vrstva 
ledu?  Viz pokyny ohledně rozmrazení přístro-
je. 
Je teplota správně zapnutá?

Wine Dispenser vydává nezvyklý zvuk. Je Wine Dispenser ve správné rovné poloze? 
Jsou láhve volně od sebe? 

Láhev s dusíkem se velmi rychle vyprázdní. 
 
 
 

Je regulátor tlaku správně napojen na láhev 
s dusíkem? 
Je hadice správně napojena na regulátor tla-
ku? 
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Osvětlení ve stroji se nerozsvítilo. 
 
 
 

Je zapnut spínač světla? 
Osvětlení led je polámané. Vyměňte osvětlo-
vací součástku: 
1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 
2. Odstraňte osvětlovací součástku. 
3. Součástku vyměňte. 

Chladicí stroj se zapíná stále častěji a zůstane 
déle zapnutý. 
 
 

Jsou dveře dobře zavřené? 
Jedny ze zasouvacích dveří Dávkovače vína 
jsou příliš často otvírány anebo byly příliš dlou-
ho otevřené. 
Jsou větrací a odvzdušňovací otvory zakryté? 
Odstraňte krytí. 
Okolní teplota je velmi vysoká. Viz pokyny 
ohledně nedostatečného chlazení. 

Kohout stále kape/teče. Je v láhvi nějaký zbytkový nebo zátkový mate-
riál? 
Propláchněte lahví naplněnou studenou vo-
dou.

10. Instalace a uvedení do provozu

Po jedné hodině od instalace zapněte Wine Dispenser stisknutím hlav-
ního vypínač ON/OFF na boku WD. Poté zapněte jednotlivé digitalní 
termostaty. Digitální termostat umístěný dále od modulu s víny je pro 
sekci s bílým vínem, druhý pro červené víno. Každý termostat má svůj 
vlastní vypínač. Viz. návod digitálu. Po několika vteřinách se termo-
staty aktivují a začne automatický chladící cyklus nastavený výrobcem 
na teploty 6 °C pro bílé víno a 18 °C pro červené víno. Teploty v jed-
notlivých sekcích lze měnit v rozsahu nastavení termostatů (nastave-
no výrobcem na 4-8 °C a 14-18 °C) viz návod digitálu. Rozsviťte nebo 
zhasněte světlo stisknutím světelného spínače na termostatu, který je 
určen pro ovládání teploty bílého vína. Osvětlení vnitřního prostoru 
(od lehkého ambientního nasvícení až po plné nasvícení láhví vína) 
lze ovládat regulačním knoflíkem (potenciometr) na boku agregátoro-
vého prostoru výrobku.

Osvětlení vnitřního prostoru
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11. Napojení tlakové láhve s dusíkem a regulátor tlaku

Napojte regulátor tlaku 
na tlakovou láhev s dusí-
kem a zkontrolujte, že ne-
uniká.
Napojte hadici na dusík 
na regulátor tlaku dole 
na měřiči pomocí spojky 
John Guest. Před napo-
jením odstraňte zajišťo-
vací klip a po napojení ho 
umístěte opět zpátky.
Regulátor (viz obr.) má 
dva měřiče tlaku. Menší udává tlak v láhvi od 0 do 250 barů a větší 
udává tlak v potrubním vedení od 0 do 6 barů.
Zpravidla se obsah tlakové láhve s dusíkem může pohybovat mezi 
150 a 200 kg/cm2. Tlak ve vedení, který je zapotřebí k tomu, aby Wine 
Dispenser správně pracoval, je mezi 0,1 a 0,3 bary. V žádném případě 
nepřekračujte doporučené nastavení. Vyšší tlak může negativně ovliv-
nit jeho funkce.
Tlak ve vedení lze nastavit manuálně. Vysuňte dopředu plastový kryt 
budíku. Tlak může být kontrolován otáčením plastového krytu: tlak ros-
te při otáčení po směru hodinových ručiček a naopak. Po nastavení 
tlaku zatlačte dlaní kryt budíku opět do výchozí polohy, toto uzamkne 
nové nastavení.

204 mm ± 2

75
0 

m
m

 ±
 1

0

W 24,32 ×1/14˝
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Tento údaj uvádí, že probíhá rozmrazovací pro-
gram. 

Tento údaj uvádí, že kompresor je v chodu. 

Tímto tlačítkem můžete nastavit vyšší teplotu. 

Tímto tlačítkem můžete nastavit nižší teplotu. 

Podržte tlačítko  několik vteřin stisknuté 
za účelem nastavení teploty. 

Stiskněte jedenkrát tlačítko  za účelem udání 
skutečné teploty.

12. Elektronický digitální termostat

Wine dispenser má v čelním panelu agregátorového prostoru zabu-
dován dva digitální termostaty DIXELL. Digitální termostat na kraji ag-
regátorového prostoru je určen pro ovládání části pro uchování bílých 
vín (typ XR 70, s tlačítkem na spuštění osvětlení Wine Dispenser). 
Druhý digitální termostat (typ XR 30CX) je určen pro ovládání části pro 
uchování červených vín. Tento druhý digitální termostat je pro Wine 
Dispenser speciálně upraven přímo ve výrobním závodě italského vý-
robce, aby zaručil optimální výsledek pro uchovávané láhve vína.

Oba termostaty jsou v našem výrobním závodě nastaveny tak, aby 
byl prostor pro červené víno udržován na teplotě +18°C a prostor pro 
bílé víno na teplotě + 6°C. Jestliže chcete nastavení změnit, musíte 
provést následující kroky:
1. Stiskněte na několik vteřin tlačítko  tak, až ikona, znázorňující 

stupně Celsia, začne blikat. Nyní můžete změnit teplotu pomocí 
tlačítek  a . 

2. K potvrzení nově nastavené teploty musíte ještě jednou stisknout 
tlačítko . 

3. Jestliže stisknete jedenkrát tlačítko , udá termostat aktuální 
teplotu v Dávkovači vína. 

Vzniknou-li eventuálně problémy s chladicími čidly, objeví se na dis-
pleji symboly E-1,E-; chladicí systém se však nevypne, ale po delší 
době může dojít k usazování ledu. V takovémto případě se spojte se 
servisním oddělením GS Technik spol. s r. o. 
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◄

13. Zavádění a umístění láhví vína ve Wine Dispenser

1. Vyjměte opatrně flexibilní hadičku z láhve 
vína.

2. Posuňte gumovou zátku („korek“) dolů až 
na konec zesílené části hadičky a nasaď-
te ji přímo na láhev.

3. Nasuňte láhev opatrně na hadičku tak 
dalece, až se hadička dotkne dna láhve 
a uzavřete láhev dobře pomocí gumové 
zátky.

4. Umístěte láhev do Wine Dispenser.
5. Wine Dispenser je připraven k použití 

a víno můžete nyní servírovat stisknutím 
dávkovacího tlačítka.

6. Naplňte sklenici tak, abyste dosáhli poža-
dovaného výsledku (doušek/malá sklen-
ka/sklenka).
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14. Osvětlení automatu na víno 

LED osvětlení je zapínáno/vypínáno tlačítkem na termostatu pro bílé 
víno (levé horní tlačítko). 
Při vypnutí Wine dispenser je vypnuto i osvětlení a je třeba ho opět 
zapnout tlačítkem na termostatu. 
Intenzita osvětlení je ovládána stmívačem na boku WD pod hlavním 
vypínačem. 

Všeobecná údržba, odmrazování
15. Čištění Wine Dispenser zvenku i zevnitř

Před čištěním vždy odpojte Wine Dispenser od elektrického vedení, 
aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Ignorování tohoto varování 
může mít za následek zranění nebo smrt !
Vnější i vnitřní strana Wine Dispenser je vyrobena z austenitické ne-
rezové oceli. K čištění výrobku je třeba použít teplé vody, měkkých 
látek a běžných jemných čisticích prostředků. Není přípustné používat 
ocelové drátěnky nebo jiné abrazivní prostředky (na bázi písku), které 
by mohly povrch poškrábat nebo odřít. Nikdy nepoužívejte čisticí pro-
středky na stříbro, ocelovou vlnu na cídění, různá bělidla a dezinfekce 
nebo jiné prostředky obsahující chlór a jeho deriváty.
Čištění nelze provádět tlakovou vodou !!!
Pracovní plochy, které nepřijdou do přímého styku s potravinami, lze 
čistit například přípravkem Suma Inox Classis D7 Diversey, který sou-
časně čistí a leští, odstraňuje skvrny a otisky prstů a vytváří ochranný 
film. Tento přípravek NELZE použít na plochy, které přijdou do přímé-
ho styku s potravinami.
Obkladové plochy ze dřeva nebo jeho imitace se ošetřují měkkým had-
říkem, teplovou vodou a běžnými přípravky na ošetřování nábytku.
Pozornost při čištění věnujte zejména:
– venkovnímu a vnitřnímu nerezovému plášti výrobku, hladké plochy 

se snadno udržují
– plastovým vodícím profilům pro posuvné dveře (víno může lepit 

a zvyšovat tření posuvných dveří)
– nerez kohoutům a celému potrubnímu vedení tvořeného plastový-

mi hadičkami

16. Čištění potrubního vedení

Víno (obzvláště červené) obsahuje sedliny, doporučujeme vám pravi-
delně čistit čerpací kohout.
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Pomocí drátěného kartáčku nebo pomocí látkového čističe potrubí od-
straníte eventuální usazeniny v kohoutech a předejdete jejich ucpání.
Je nezbytné, aby Wine Dispenser byl vždy udržovaný a provozovaný 
v čistotě. Nedodržení tohoto základního pravidla vede ke snížené hy-
gieně, obratu a též může mít vliv na kratší dobu životnosti výrobku.
Mimo pravidelné čištění Wine Dispenser propláchnutím studenou vo-
dou (doporučuje se minimálně jedenkrát týdně) je také doporučová-
no vyčistit potrubní vedení roztokem vlažné vody a kyseliny citrónové 
(10%). Toto pomůže zabránit problémům, které by mohly vzniknout 
kvůli sedimentu nebo kyselině vinné. Nikdy nepoužívejte na čištění 
citronový džus !

Protékající kohout (hubice)
Pokud nerezovým kohoutem začne kapat nebo unikat víno, je to zpra-
vidla výsledek utvoření sedimentu nebo kyselinou vinnou ve ventilu 
dávkovacího systému. Je nezbytné, aby ventil byl okamžitě vyčištěn. 
Nejlepší způsob je zaměnit láhev vína za láhev s vodou (například 
s prostředkem P3-ansep CIP, pokud je to nutné) a na dávkovacím pa-
nelu stiskněte cca 10 krát tlačítko CANCEL (krátké dávky). Tímto způ-
sobem budou všechny zbytky vyplaveny. Opakujte dokud je v láhvi 
voda a problém bude vyřešen.

Periodické čištění kyselinou citrónovou
Na dobu čištění vyjměte z Wine Dispenser všechny láhve vína. Vez-
měte čisté prázdné láhve (dle počtu kohoutů Vašeho Wine dispenser) 
a naplňte je roztokem vody a kyseliny citrónové. Můžete použít čistící 
prostředek P3-ansep CIP. Nikdy nepoužívejte citronový džus ! Pro-
pláchněte všechny hadičky (jednu po druhé) roztokem a ujistěte se, že 
roztok zůstane v hadičkách alespoň 15 minut. 
Poté připojte láhve pouze s čistou vodou a dostatečně propláchněte 
čistou vodou všechny kohouty. 
Připojte láhve vína a tlačítkem CANCEL „vypumpujte“ zbytek vody, až 
z kohoutů poteče jen víno.
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17. Odtávání
Wine Dispenser má nastavený automatický odtávací cyklus. Vyprodu-
kovanou vodu je třeba odvést sběrnou hadicí do zásobníku nebo při-
pojit hadici přímo do odpadu. Hadičku, která odvádí přebytečný odtátý 
kondenzát, je nutno v pravidelných intervalech kontrolovat a v případě 
potřeby čistit tak, aby nedošlo k jejímu zanesení a odtátý kondenzát 
mohl odtékat. Čím častěji se Wine Dispenser otvírá, tím více může být i kon-
denzátu, který vzniká při styku teplého vzduchu s nachlazenými plochami.

18. Programování a použití dávkovacích tlačítek

Tlačítko 1: Velikost porce „Doušek“

Tlačítko 2: Velikost porce „Malá sklenka“

Pozice LED
Tlačítko 3: Velikost porce „Sklenka“ 

Tlačítko 4:  
Přeruší dávkování nabo manuální výdej

Naprogramování dávkovací jednotky
1. přidržte sklenku na víno pod kohoutem
2. zmáčkněte najednou tlačítka 1 a 2 dokud se ve středu nerozsvítí 

LED indikátor
3. naplňte sklenku stiskem jednoho z tlačítek 1, 2, 3
4. zmáčkněte tlačítko 4 (CANCEL) když je dosažen požadovaný ob-

jem vína ve sklence. Tímto je uložena zvolená dávka pro dané tla-
čítko.

5. opakujte stejný postup pro další dvě tlačítka
6. opakujte u každé dávkovací jednotky (podle počtu kohoutů)

19. Skladování
Pokud Wine Dispenser ihned po dodání neuvedete do provozu nebo 
vyčkáváte dohodnutého příjezdu našeho technika, uskladněte prosím 
Wine Dispenser v suchých krytých prostorách.

20. Opravy
Při poruše nebo výměně vadných dílů se obraťte na výrobce nebo pro-
dejce. Opravy na elektroinstalaci smí provádět pouze osoba s odpoví-
dající kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., § č. 6.
Veškeré záruční a pozáruční opravy se řídí Všeobecnými obchodními 
a nabývacími podmínkami výrobce.
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držák hadice  
(k montáži na desku  
stolu nebo zeď)

DSI tlakový ventil

spojka připojující hadici  
k tlakové láhvi s dusíkem

hadice propojující DSI tlakový ventil a tla-
kovou láhev s dusíkem

9,5 mm hadička (dusík)

regulační ventil (nízký tlak – přídavný ventil 
pro udržení stálého tlaku v systému)

otvory u regulačního ventilu  
(k montáži na zeď)

díl John Guest, redukce 10 mm – 8 mm

8 mm hadička, kterou proudí dusík do 
Wine Dispenser
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MĚŘÍTKO 1 : 2
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1. Přední panel
2. Horní víko
3. Držák ventilátoru
4. Ventilátor 60x60x25mm
5. Keramická topná spirála
6. Tepelná pojistka
7. Dělící příčka
8. Mřížka ventilátoru
9. Digitální termostat
10. Stmívač
11. Hlavní vypínač
12. Trafo pro solenoidy
13. Digitální termostat
14. Kolečko stmívače
15. Plastový kryt vypínače
16. Zásuvka
17. Vrtule kondenzátoru
18. Motor ventilátoru
19. Kryt kondenzátoru LU-VE
20. Kondenzátor
21. Zadní panel
22. Dělící příčka agregátorového prostoru
23. Boční panel
24. Plastová rozvodná krabice
25. Držák ventilátoru výparníku
26. LED trafo
27. Ventilátor výparníku
28. Držák výparníku
29. Výparník
30. Spojka JG
31. Dno agregátu
32. Kryt výparníku
33. Spojka JG
34. Kompresor
35. Logo BY THE GLASS
36. Přední panel /otvory pro termostaty/
37. Pojistka spojky JG
38. Pojistka spojky JG
39. Hadice na víno 6mm
40. Hadice pro dusík 9,5mm
41. Držák hadic a JG spojek
42. Vanička odkapníku
43. Plastová krytka čepovací trubky
44. Čepovací trubka
45. Elektromagnetický ventil na víno
46. Elektromagnetický vzduchový ventil /dusík/
47. Odkapník
48. Dávkovací tlačítko
49. Lišta dveří
50. LED osvětlení
51. Dveře s lištou
52. Dveře
53. Plastová hadice 6mm dusík (modrá)
54. Zátka do láhve
55. Spojka JG (dusík) 8mm
56. Plastová hadice 8mm dusík (bílá) BTG
57. Teplotní čidlo (sonda)

Orlov 15, 391 33 JISTEBNICE
telefon: 381 202 411; fax: 381 202 429
e-mail: info@gstechnik.cz
www.gstechnik.cz

VÝROBCE:

Návod na obsluhu a údržbu – Ver. 201305

®GS TECHNIK spol. s r. o.
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VÝROBA NEREZOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Orlov 15, 391 33 JISTEBNICE

telefon: 381 202 411 • fax: 381 202 429
e-mail: @gstechnik.cz

www.gstechnik.cz

IČO: 4667 9294

info

FUNKČNOST

KOMPLETNOST

Výrobce potvrzuje kompletnost a shodu
se současně platnými předpisy a normami.

Datum kontroly:

Datum balení:

Podpis kontrolora:

Podpis skladníka:

Razítko TK:

Razítko expedice:

Výrobní štítek výrobku

CERTIFIKÁT
JAKOSTI A KOMPLETNOSTI VÝROBKU
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Datum
prodeje:

Datum
zapojení:

Váš prodejce: Váš servis:


