
 
 

 

 

 

 

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
WWyyssooccee  eenneerrggoooosszzcczzęęddnnaa  wwiinniiaarrkkaa  ddoo  lleeżżaakkoowwaanniiaa  wwiinnaa  

  
 

 
 
 

Modele:  

CTVNE142A / CTPNE142A+ / CTVNE186A / CTPNE186A+ / CTVNE230A / CTPNE230A+ 
TRVNE142A / TRPNE142A+ / TRVNE186A / TRPNE186A+ / TRVNE230A / TRPNE230A+ 

CTPE129 

 
 
 

 

Dziękujemy za wybranie chłodziarki La Sommelière'a w celu konserwacji waszych win. Ten podręcznik jest wspólny dla 
kilku modeli z naszej oferty, wyjaśnienia i ilustracje mogą się nieznacznie różnić od Twojego modelu, ale funkcje pozostają 
wspólne dla wszystkich wyżej wymienionych modeli. 
Dziękuję za zakup nowej chłodziarki do wina od La Sommeliere. Proszę zwrócić uwagę, że niniejsza instrukcja dotyczy 
wszystkich chłodziarek do wina z tej serii. Ilustracje i okucia mogą więc niekoniecznie odpowiadać dokładnie Twojemu 
modelowi. 
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Przed użyciem przeczytaj zasady bezpieczeństwa i instrukcje użytkowania z tej ulotki. 
 

1. OGÓLNA  INSTRUKCJA  BEZPIECZEŃSTWA 

Dla własnego bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania urządzenia należy uważnie 

przeczytać niniejszą instrukcję, łącznie z ostrzeżeniami i zaleceniami, przed pierwszym 

zainstalowaniem i użyciem urządzenia. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia i / lub obrażeń 

ciała, osoby korzystające z urządzenia powinny być w pełni zaznajomione z jego działaniem 

i funkcjami bezpieczeństwa. Instrukcję należy przechowywać w pobliżu urządzenia, w celu 

późniejszego wykorzystania i upewnić się, że dokument zostanie przesłany wraz z 

urządzeniem, jeśli jest on sprzedawany lub w przypadku przeniesienia. Zapewni to 

optymalną pracę urządzenia. 

Aby uniknąć ryzyka obrażeń, zachowaj tę instrukcję. Producent nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności w przypadku błędów obsługi  urządzenia. 

 

Bezpieczeństwo dzieci i innych osób wymagających szczególnej troski 

 Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby upośledzone 
fizycznie, umysłowo lub psychicznie lub osoby, które nie nauczyły się korzystać z 
urządzenia, pod warunkiem, że są one nadzorowane przez osobę zaznajomioną z 
urządzeniem i który jest świadomy związanego z tym ryzyka. Dzieciom nie powinno 
się pozwalać bawić się urządzeniem. Czynności związane z czyszczeniem i 
serwisowaniem nie powinny być przeprowadzane przez dzieci, chyba że mają 
więcej niż 8 lat i są nadzorowane. 

 Przechowuj wszystkie opakowania w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ 
istnieje ryzyko uduszenia. 

 Jeśli zdecydujesz się na złomowanie urządzenia, odłącz je od gniazdka ściennego, 
odetnij kabel połączeniowy (jak najbliżej urządzenia) i wyjmij drzwiczki, aby nie 
dopuścić do bawienia się dzieci, powodując ryzyko porażenia prądem lub uwięzienie 
w środku. 

 Trzymaj urządzenie i jego kabel zasilający poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 
lat. 
 

Ogólne bezpieczeństwo 

OSTRZEŻENIE - Nigdy nie przechowuj w urządzeniu łatwopalnych substancji, takich jak 

aerozole, ponieważ mogą one wyciec lub uwolnić płyny. 

OSTRZEŻENIE - Uszkodzony przewód zasilający powinien zostać niezwłocznie wymieniony 

przez producenta lub wykwalifikowanego sprzedawcę, aby uniknąć ryzyka porażenia 

prądem elektrycznym. 

OSTRZEŻENIE - Otwory wentylacyjne powinny być dobrze otwarte i zapewniać cyrkulację 

powietrza, zwłaszcza jeśli urządzenie jest wpuszczone w ścianę. 
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OSTRZEŻENIE - Nie uszkadzaj obwodu chłodzącego. 

OSTRZEŻENIE - Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz komory, chyba że są one 

tolerowane przez producenta. 

OSTRZEŻENIE - Systemy chłodnicze i izolacyjne zawierają łatwopalne gazy. Po złomowaniu 

urządzenia należy je zdeponować w akredytowanym centrum gromadzenia. Nie wystawiaj 

urządzenia na ogień. 

 

Płyn chłodzący 

Obwód chłodniczy urządzenia wykorzystuje chłodzący izobutan (R600a), który jest wysoce 

łatwopalnym gazem ziemnym, a zatem jest niebezpieczny dla środowiska. Podczas 

transportu urządzenia należy upewnić się, że żaden element obwodu chłodniczego nie jest 

uszkodzony. Płyn chłodniczy (R600a) jest palny. 

Uwaga: niebezpieczeństwo pożaru 

Jeżeli obwód chłodzący jest uszkodzony: 

 Unikaj otwartego ognia lub źródła ognia 

 Upewnij się, że pomieszczenie, w którym jest zainstalowane urządzenie, jest dobrze 
wentylowane.  

 Uszkodzenie kabla zasilającego może spowodować zwarcie i / lub porażenie 
prądem. 
 

Bezpieczeństwo  elektryczne 

 Odrzucamy wszelką odpowiedzialność w przypadku wypadków spowodowanych 

niewłaściwą instalacją elektryczną. 

 Nie przedłużaj kabla zasilającego. Nie używaj przedłużacza, przejściówki ani wielodrożnego 

gniazda. 

 Sprawdź, czy gniazdko ścienne nie jest uszkodzone. Gniazdko ścienne w złym stanie może 

spowodować przegrzanie i wybuch urządzenia. 

 Sprawdź, czy gniazdko ścienne urządzenia jest odpowiednio dostępne. 

 Nigdy nie ciągnij za główny przewód zasilający. 

 Upewnij się, że urządzenie jest zawsze uziemione elektrycznie. 

 Jeśli gniazdko ścienne jest obluzowane, nie podłączaj kabla, ponieważ grozi to 

porażeniem prądem lub pożarem. 

 Nie używaj urządzenia, jeśli osłona oświetlenia wnętrza nie jest zainstalowana. 

 Odłącz urządzenie przed wymianą żarówki. 

 Urządzenie działa na zasilaniu jednofazowym 220 ~ 240 V / 50 Hz. 

 Urządzenie musi być podłączone do uziemionego gniazda ściennego. 

 Nie próbuj wymieniać uszkodzonego kabla zasilającego, skontaktuj się z serwisem 

po sprzedaży. 

 Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, ale poza zasięgiem dzieci. 

 W razie wątpliwości skontaktuj się z instalatorem. 
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Codzienne użytkowanie 

 Nie przechowuj łatwopalnych substancji lub płynów wewnątrz urządzenia. 
Stwarzałoby to ryzyko eksplozji. 

 Nie używaj innych urządzeń elektrycznych wewnątrz urządzenia (miksery, wirnik 
wirujący do lodów itp.). 

 Odłączając urządzenie, należy mocno chwycić za wtyczkę i nie ciągnąć za kabel. 

 Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 

 Trzymaj urządzenie z dala od świec i otwartego ognia, aby uniknąć ryzyka pożaru. 

 To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przechowywania win i napojów. 

 Urządzenie jest ciężkie. Zachowaj ostrożność podczas przenoszenia. 

 Jeśli twoje urządzenie jest wyposażone w kółka, pamiętaj, że są one zaprojektowane 
tylko w celu ułatwienia drobnych ruchów. Nie przenoś urządzenia na duże 
odległości. 

 Nie przechylaj się ani nie wspinaj się po urządzeniu ani jego elementach. 

 Aby uniknąć upadku przedmiotów i aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, nie należy 
przeładowywać przedziałów urządzenia. 

 

Uwaga! Czyszczenie i serwisowanie 

Przed przystąpieniem do serwisowania wyłącz zasilanie i odłącz urządzenie. 

Podczas czyszczenia urządzenia nie wolno używać metalowych przedmiotów, instalacji 

parowych, lotnych płynów, rozpuszczalników organicznych ani substancji ściernych. 

Nie używaj ostrych lub spiczastych przedmiotów do usuwania lodu. Użyj plastikowego 

skrobaka. 

 

Ważne informacje dotyczące instalacji! 

Aby zapewnić prawidłowe połączenie elektryczne, należy postępować zgodnie z 

zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji. 

Rozpakuj urządzenie i wizualnie sprawdź, czy nie jest uszkodzone. Nie podłączaj 

uszkodzonego urządzenia. Poinformuj sprzedawcę lub punkt sprzedaży o wszelkich 

uszkodzeniach. W takim przypadku zachowaj opakowanie. Zaleca się, aby urządzenie 

pozostawało w spokoju przez co najmniej 4 godziny przed podłączeniem zasilania 

elektrycznego. 

Właściwa cyrkulacja powietrza jest konieczna, aby uniknąć przegrzania. Aby zapewnić 

wystarczającą wentylację, należy przestrzegać zaleceń dotyczących instalacji. 

Aby uniknąć ryzyka pożaru, w miarę możliwości należy upewnić się, że urządzenie nie styka 

się ze ścianami lub z gorącym elementem (sprężarka, skraplacz). Przestrzegaj zaleceń 



4 
 

dotyczących instalacji. 

Urządzenia nie należy umieszczać w pobliżu grzejników lub gotować gorących płyt lub 

pierścieni gazowych. 

Sprawdź, czy gniazdka elektryczne pozostają dostępne po zainstalowaniu urządzenia. 

Oszczędzanie energii 

Aby ograniczyć zużycie energii elektrycznej urządzenia: 

Zainstaluj go w odpowiednim miejscu (patrz "Instalowanie urządzenia") 

Pozostawiaj  drzwi otwarte jak najmniej czasu. 

Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, należy regularnie czyścić skraplacz (patrz 

"Rutynowa konserwacja urządzenia"). 

Regularnie sprawdzaj uszczelki drzwi i upewnij się, że nadal są prawidłowo zamknięte. Jeśli 

tak nie jest, skontaktuj się z obsługą posprzedażną. 

Rozwiązywanie problemów 

Wszelkie prace elektryczne powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego i 

wykwalifikowanego technika. 

Urządzenie powinno zostać naprawione przez akredytowane centrum napraw, używając 

wyłącznie oryginalnych części zamiennych producenta. 
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To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. 

 

 

 

 

R600a 

Instrukcje bezpieczeństwa 

 Uwaga: Nie należy blokować kratki 

wentylacyjnej urządzenia. 

 Uwaga: W tym urządzeniu nie należy 

przechowywać substancji 

wybuchowych, takich jak aerozole z 

łatwopalnym propelentem. 

 Uwaga: Nie uszkadzaj obwodu 

czynnika chłodniczego urządzenia. 

 Uwaga: agregaty chłodnicze pracujące 
z izobutanem (R600a) nie mogą być 
umieszczone w miejscu ze źródłami 
zapłonu (np. poluzowane styki 
elektryczne lub gdy czynnik chłodniczy 
mógłby zbierać się w przypadku 
wycieku). Rodzaj czynnika 
chłodniczego jest podany na tabliczce 
znamionowej chłodziarki. 
 

 Przestroga: Nie należy używać 

urządzeń elektrycznych we wnetrzu 

urządzenia, chyba że są one zgodne z 

typem zalecanym przez producenta. 

 

 

Urządzenie to jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi dyrektywami europejskimi i ich ewentualnymi 

modyfikacjami. 
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I – OPIS CHŁODZIARKI DO WINA 

 

Wymiary 

 

Urządzenia te nie są do zabudowy meblowej, należy zapewnić wystarczającą wentylację 

pomiędzy 5 a 10 cm wokół chłodziarki (boki, tył, góra). 

Panel sterowania 

Wentylator 

Filtr węglowy Oświetlenie LED 

Uchwyt 

Półki 

Drzwi szklane lub pełne 

Regulowane nóżki 
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II - WYTYCZNE DOTYCZĄCE INSTALACJI 

Przed rozpoczęciem korzystania z winiarki 

 Zdjąć wewnętrzne i zewnętrzne części opakowania 

 Przed podłączeniem winiarki do gniazdka elektrycznego należy pozostawić ją w pozycji pionowej na około 24 godziny. 

Zmniejszy to możliwość nieprawidłowego działania w obiegu chłodniczym spowodowanego przenoszeniem urządzenia. 

 Wnętrze chłodziarki należy wyczyścić czystą, suchą, miękką ściereczką. 

Instalacja chłodziarki na wina 

 Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do instalacji wolnostojącej, w żadnym wypadku nie powinno być montowane w  

zabudowany, ani też stawiane na zewnątrz. 

 Urządzenie to powinno być umieszczone w wentylowanym pomieszczeniu o wilgotności poniżej 75%. 

 Umieścić chłodziarkę w miejscu wystarczająco wytrzymałym, aby mogło utrzymać ciężar przy pełnym obciążeniu. Aby ją 

wypoziomować, należy ustawić wysokość regulowanych nóżek na spodzie chłodziarki.    

 Aby wydobyć jak najwięcej z urządzenia, przy najniższym zużyciu energii, nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródła 

ciepła (ogrzewanie, piec...) Bezpośrednie wystawienie na działanie promieni słonecznych może spowodować uszkodzenie 

powłoki akrylowej urządzenia. Zimne temperatury otoczenia mogą mieć również wpływ na działanie urządzenia. 

 Podłączyć urządzenie do łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego. Wszelkie wątpliwości związane z zasilaniem i/lub 

uziemieniem muszą być rozwiązywane przez wykwalifikowany personel (elektryk, autoryzowany serwis) ... 

 Aby zapobiec przegrzaniu urządzenia, należy upewnić się, że zapewniona jest odpowiednia wentylacja.Należy zapewnić 

swobodny przepływ świeżego powietrza do i z układu chłodniczego.  

Alarm temperatury i/lub wilgotności może zostać uruchomiony natychmiast po włączeniu urządzenia. Jest to normalne, ponieważ 

bez pracy chłodziarka może mierzyć nieprawidłowe wartości temperatury lub wilgotności (poza zakresem 40-80% i 5-20 stopni). 

Alarm dźwiękowy można wyłączyć, naciskając dowolny klawisz. 

Temperatura w pomieszczeniu 

Klasa klimatyczna jest podana na tabliczce znamionowej. Odpowiada ona optymalnej temperaturze pracy Twojej chłodziarki. 
Państwa winiarka jest wyposażona w funkcję zima, która pozwala na rozszerzenie tej klasy klimatycznej i umieszczenie chłodziarki w 
nieogrzewanym pomieszczeniu (w granicach 5°C temperatury otoczenia ) 

KLASA KLIMATYCZNA ZAKRES TEMPERATUR W POMIESZCZENIU (° C) 

SN +10℃ ~ +32℃ 

N +16℃ ~ +32℃ 

ST +18℃ ~ +38℃ 

T +18℃ ~ +43℃ 
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Instalacja uchwytu 

Przed montażem uchwytu należy usunąć uszczelkę drzwi z jednej części. Nie ma to wpływu na szczelność zamknięcia, 

jeśli zadbasz o jej poprawne usunięcie. Uszczelkę należy odkleić od narożnika drzwi do wymaganego poziomu, a 

następnie umieścić ją z powrotem w wycięciu, aby zakończyć w narożniku.    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Wkręty 

Zewnątrz Wewnątrz 

Uchwyt 

Uchwyt 

 

Wkręty 
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Wymiana filtra z węglem aktywnym 

Jeśli urządzenie jest wyposażone w filtr z węglem aktywnym, zaleca się wymianę go raz w roku w celu odnowienia jego wydajności 

(filtr zapachowy, pozostałości, itp.). W tym celu należy wyciągnąć filtr z wnętrza, a następnie w ten sam sposób wymienić go na 

nowy.   

 

 

Zamek 
 

Otwarte drzwi można zablokować/odblokować, przekręcając klucz w zamku o 90°.  
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Regulacja poziomu za pomocą regulowanych nóżek  
 

Aby twoja winiarka działała i była wolna od irytujących odgłosów, upewnij się, że chłodziarka jest wypoziomowana. Jeśli 

twoja podłoga nie jest idealnie płaska, regulowane nóżki pozwolą ci wypoziomować urządzenie. 

 

 
 
 
 
Instalacja półek stałych (drewnianych lub drucianych)  
 
Nacięcie w drewnianej półce powinno być z tyłu. W przypadku półek drucianych, drewniany front musi 
znajdować się z przodu. 
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Instalacja półek ekspozycyjnych (akcesoria opcjonalne)  

Ustaw półkę prezentacyjną na poziomie powyżej stałej półki. Jest to półka płytsza, co pozwoli ci ustawić 

butelki na stałej półce i oprzeć je na krawędzi półki prezentacyjnej. 

 

 

Montaż przesuwnych półek (akcesoria opcjonalne)  

1- Ustaw półkę we właściwym kierunku. 

2- Zamontuj półkę z jej dwoma szynami w uformowanych wspornikach chłodziarki. 

3- Umieść pręt na dole pomiędzy półką a górną listwą, spowoduje to zablokowanie szyn po bokach, tak 

aby półka mogła się wysunąć. 
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Załadunek 

Maksymalne podawane ilości załadowanych butelek są podane jako wskazanie w konfiguracji fabrycznej, nie są umowne i pozwalają 

(podobnie jak oznaczenia lodówek) na szybkie oszacowanie wielkości urządzenia. 

Odpowiadają one badaniom przeprowadzonym przy użyciu standardowej butelki: butelka typu "Bordeaux tradition 75 cl" 

(standaryzacja rozpoznaje dla każdego kształtu butelki, pochodzenie geograficzne: Bordeaux, Burgundia, Prowansal, itd... oraz typ: 

tradycyjny, ciężki, lekki, flet, itd..., każdy o własnej średnicy i wysokości. 

W rzeczywistości moglibyśmy ekstremalnie przechowywać więcej butelek w monotypii i bez półek, ale „zróżnicowana winiarka” 

składa się z szerokiej gamy butelek i „praktyczny” aspekt  codziennego użytkowania ogranicza jej załadunek. Dlatego 

prawdopodobnie będzie ładować się trochę mniej niż maksymalna pojemność. 

Dodanie dodatkowych półek zmniejsza ładowność. 
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III – INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Jeśli temperatura otoczenia w pomieszczeniu jest wyższa niż wymagany zakres temperatur (patrz klasa klimatyczna podana na 

tabliczce znamionowej), może to wpłynąć na działanie urządzenia, osiągnięcie pożądanych temperatur i zakwestionowanie 

warunków  gwarancji. 

UWAGA:  

 Gdy używasz urządzenia po raz pierwszy lub używasz go po długim okresie wyłączenia, mogą występować różnice 

między wybranymi temperaturami a temperaturami wyświetlanymi na ekranie. Jest to całkowicie normalne i  po kilku 

godzinach pracy wszystko wróci do normy. 

 Jeśli urządzenie jest odłączone od gniazdka elektrycznego lub ma przerwę w dopływie prądu, przed ponownym 

uruchomieniem musisz poczekać od 3 do 5 minut. Jeśli spróbujesz obsługiwać urządzenie bez czekania tym razem, nie 

uruchomi się ponownie. 

Główne funkcje 
Wyświetlanie temperatury i wilgotności; regulacja temperatury; regulacja oświetlenia; alarm temperatury; wyświetlanie temperatury 
w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita   

 
Parametry techniczne 
 Pomiar temperatury od -40℃ ~ +99℃（-40F - 210F); Dokładność: ±1℃ 

 Pomiar wilgotności : 30-90% RH; Dokładność: ±5%. 

 Regulacja temperatury w zakresie od 5 do 20°C 

 

 

Panel sterowania 

 

1. On / Off: naciśnij przycisk przez 5 sekund  żeby włączyć i wyłączyć winiarkę.   

2. Oświetlenie włącza się ręcznie, naciskając przycisk . aby je wyłączyć, naciśnij ponownie tę ikonę.  

3. Ustawianie temperatury: nacisnąć przycisk  aby uruchomić ustawienia temperatury. Naciśnij strzałki "w górę" i "w 

dół".  aby ustawić na żądaną temperaturę. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 12°C. Naciśnij  

aby potwierdzić swój wybór. 

 

4. Wentylator wewnętrzny: Gdy włączona jest sprężarka lub funkcja zimowa, wentylator zaczyna również pracować. Ten 

symbol  pojawia się, gdy wentylator pracuje i znika, gdy się zatrzymuje. 

 

5. Wyświetlacz temperatury: Na wyświetlaczu pojawia się ustawiona temperatura. Naciśnij  aby zobaczyć zmierzoną 

temperaturę. 

 

Uwaga: po ustawieniu nowej temperatury  normalne jest, że winiarka  nie osiąga natychmiast wymaganej temperatury. Normalna 

jest również różnica +/- 2°C pomiędzy temperaturą zadaną a zmierzoną. 
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6. Wyświetlanie wilgotności: Gdy odczyt wilgotności jest poniżej 40% lub powyżej 80%, na wyświetlaczu pojawi się wizualne 

ostrzeżenie z następującymi ikonami: 

     na niski alarm 

     na wysoki alarm. 

 

7. Blokada wyświetlacza : nacisnąć na 3 sekundy ikonę  , Symbol pojawi się na ekranie, gdy panel sterowania zostanie 

zablokowany. Wykonaj tę samą operację, aby odblokować ekran. 

8. Alarm zużycia filtra z węglem aktywnym (wymieniany co roku): naciskać przycisk  i przycisk oświetlenia    w 

tym samym czasie, aby wyświetlić czas pozostały w filtrze węglowym, wyświetlacz pokazuje wykorzystanie czasu kolejno 

liczbę dni, godzin i minut, z których każda będzie wyświetlana przez 5 sekund. 

Po zmianie filtra węglowego, odliczanie i alarm nie zresetują się automatycznie. Musisz nacisnąć  i przycisk oświetlenia 

 pendant 3 secondes. 

9. Wyświetlacz w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita: Naciśnij jednocześnie strzałki w górę i w dół.  przez 

trzy sekundy, aby przełączyć się z jednej na drugą. 
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Objaśnienie ikon 

Tytuł Ikony Ikona Status Znaczenie 

Chłodzenie włączone 

 
 

Podświetlony Kompresor pracuje 

Wyłączony Zatrzymanie sprężarki 

Wentylator aktywowany 

 
 

Podświetlony Wentylator włączony. 

Wyłączony Wentylator zatrzymany. 

System zimowy aktywowany 

 
 

Podświetlony Funkcja zimowa włączona 

Wyłączony Funkcja zimowa wyłączona 

Alarm wysokotemperaturowy 

 
 

Podświetlony Nienormalnie wysoka temperatura 

Wyłączony Normalna temperatura 

Alarm niskotemperaturowy 

 
  

Podświetlony Nienormalnie niska temperatura 

Wyłączony Normalna temperatura 

Alarm niskiej wilgotności 

 
 

Podświetlony Wilgotność za niska 

Wyłączony Normalna wilgotność 

Alarm wysokiej wilgotności 

 
  

Podświetlony Nienormalnie wysoka wilgotność 

Wyłączony Normalna wilgotność 

Problem z czujnikiem wysokiej 
temperatury 

 

Podświetlony Problem z sondą, prosimy o kontakt z 

serwisem 

Wyłączony Nie ma problemu. 

Problem z czujnikiem niskiej 
temperatury 

 

Podświetlony Problem z sondą, prosimy o kontakt z 

serwisem 

Wyłączony Nie ma problemu. 

Problem z czujnikiem wilgotności 

 

 

Podświetlony Problem z sondą, prosimy o kontakt z 

serwisem 

Wyłączony Nie ma problemu. 

Alarm zmiany filtra 

 
  

Podświetlony Wymiana filtra węglowego 

Wyłączony Nie ma problemu. 

Blokada ekranu 

 

Podświetlony Zablokowany ekran 

Wyłączony Ekran odblokowany 
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IV. WYPOSAŻENIE 

Regulacja temperatury 
 

Sprężarka uruchamia się, gdy odczyt temperatury odbiega od temperatury zadanej. Wyłącza się on po osiągnięciu wymaganej 

temperatury. 

 

Funkcja zima 
 

Jeżeli żądana temperatura jest wyższa o co najmniej 2°C od temperatury mierzonej, włączy się czujnik ogrzewania (poniżej 12°C). 
 

Wentylator wewnętrzny 
 
Wentylator włącza się automatycznie, gdy pracuje sprężarka lub rezystor, aby równomiernie rozłożyć temperaturę. 

 

Alarmy 
 

Alarmy włączają się 1 minutę po wykryciu anomalii. 
 
Aby wyłączyć dźwięk alarmów: Naciśnij dowolny przycisk, aby zatrzymać dźwięk alarmu. 

Alarm wilgotności można wyłączyć przez jednoczesne naciśnięcie przycisku  oraz . Po wyłączeniu alarmu na kilka sekund 

na wyświetlaczu pojawi się komunikat "OF".  

Funkcję tę można w każdej chwili ponownie aktywować za pomocą tej samej operacji. Po ponownym uruchomieniu alarmu na 

wyświetlaczu pojawi się na kilka sekund komunikat "ON". 

 

 

Oszczędzanie energii 

 
Wyświetlacz LED pozostanie włączony przez 30 sekund. Podświetlenie przechodzi w tryb uśpienia, ale nadal pozwala widzieć 
wyświetlane parametry, oszczędzając energię. 

W przypadku modeli  CTVNE142A, CTVNE186A i CTVNE230A ekran zostanie włączony na stałe, jeśli włączona jest funkcja stałego 
oświetlenia. 
 
 
 
 

System nawilżania 

Wilgotność jest samoregulująca się pomiędzy 50-80%. Jeśli jednak wilgotność jest zbyt niska, można skorzystać z dołączonej do 

urządzenia skrzyni na kamień lawowy. Napełnij ją wodą, kamień lawowy równomiernie rozprowadzi wilgoć w winiarce. Upewnij się, 

że pudełko jest płasko ułożone i nie grozi rozlaniem w  chłodziarce. 
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Kompatybilne akcesoria 

Wszystkie poniższe akcesoria są kompatybilne z modelamii :  

 CTPNE142A+ / CTVNE142A / CTPNE186A+ / CTVNE186A / CTPNE230A+ / CTVNE230A 

 TRVNE142A+ / TRVNE142A / TRPNE186A+ / TRVNE186A / TRPNE230A+ / TRVNE230A 

 

Réf. FCA04. Filtr z węglem aktywowanym 

 

Réf. CLATRAD08. Stała drewniana półka 

 

Réf. CLATRAD09. Pólka z druty z drewnianym frontem  

 

Réf. CLATRAD10. Przesuwana drewniana półka 

 

Réf. CLAPRE04. Drewniana półka ekspozycyjna. 
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V. ZAŁADUNEK 

Ogłoszone maksymalne ilości załadunku butelek są podane orientacyjnie, nie są umowne i pozwalają na 

szybkie oszacowanie wielkości urządzenia. 

 

Nie zaleca się umieszczania więcej niż 2 warstw butelek na jednej półce. 

 

Odpowiadają one testom przeprowadzonym przy użyciu standardowej butelki: butelka typu "Bordeaux 

tradition 75 cl" (standaryzacja rozpoznaje dla każdego kształtu butelki, pochodzenie geograficzne: Bordeaux, 

Burgundia, Prowansja itd. oraz typ: tradycyjny, ciężki, lekki, flet itd., każdy o własnej średnicy i wysokości). 

W rzeczywistości można by przechowywać w ekstremalnych warunkach więcej butelek w monotypowych 

stosach i bez półek, ale "zróżnicowana winiarka" składa się z wielu różnych butelek i "praktyczny" aspekt 

codziennego użytkowania chłodziarki ogranicza jej załadunek. W związku z tym prawdopodobnie załadujesz 

trochę mniej niż podane maksimum. 

 

Types de bouteilles :  

 

Widzimy tu 4 rodzaje butelek 75 cl, Burgundia i Bordeaux, o różnych rozmiarach. Istnieje wiele innych o 

różnych rozmiarach i kształtach. Zauważysz różnice w przechowywaniu w zależności od wysokości butelek, 

średnicy i sposobu układania. 

 

Dla przykładu, jeśli załadujemy wyłącznie piwniczkę z butelkami z Burgundii, zauważymy, że jest to około 

30% mniej niż początkowa liczba sztuk Bordeaux. 

 

 
VI - CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 

 

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia (czynność ta powinna być wykonywana regularnie), należy wyjąć wtyczkę z gniazdka 

lub wyjąć bezpiecznik, od którego zależy urządzenie. Usuń wszystkie wewnętrzne części (półki, itp.). 

Przed pierwszym użyciem radzimy regularnie czyścić wnętrze i zewnętrzną stronę (przód, boki i górę) mieszanką ciepłej wody i 

łagodnego detergentu. Spłukać czystą wodą, pozostawić do całkowitego wyschnięcia przed ponownym podłączeniem. Nie należy 

używać rozpuszczalników ani środków ściernych. 

Półki umyć delikatnym roztworem detergentu i osuszyć miękką, suchą szmatką.  

Resztki zapachów mogą pozostać przy pierwszym włączeniu zasilania. W tym przypadku należy uruchomić urządzenie na kilka godzin 

w najzimniejszej temperaturze. Zimno wyeliminuje te możliwe zapachy. 
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W przypadku awarii zasilania 
Większość przerw w dostawie prądu jest rozwiązywana na krótki okres czasu. Przerwa w dostawie prądu trwająca 1 lub 2 godziny nie 
ma wpływu na temperaturę w winiarce.  Aby chronić swoje wina podczas przerw w dostawie prądu, pamiętaj, aby zminimalizować 
liczbę otwarć drzwi. W przypadku bardzo długich przerw w dostawie prądu, należy podjąć niezbędne środki w celu ochrony wina. 
W przypadku zaniku zasilania, urządzenie zapisuje w pamięci ustawione temperatury. Dlatego nie ma potrzeby 
przeprogramowywania temperatury w chłodziarce po ponownym uruchomieniu urządzenia. 
 

W przypadku dłuższej nieobecności 
 
Jeśli nie będziesz używać urządzenia przez krótki czas, pozostaw panel sterowania z jego zwykłymi ustawieniami. 
  
Podczas dłuższego przestoju: 

- Wyjąć butelki znajdujące się w urządzeniu 
- Odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego 
- Dokładnie wyczyść urządzenie wewnątrz i na zewnątrz 
- Pozostaw drzwi otwarte, aby zapobiec tworzeniu się kondensatu, zapachów, pleśni. 

 

 
Jeśli musisz przenieść swoją chłodziarkę z winami  
 

 Wyjmij wszystkie butelki znajdujące się w winiarce i zabezpiecz ruchome części. 

 Aby uniknąć uszkodzenia śrub poziomujących nogi, należy je całkowicie wkręcić w podstawę. 

 Zaklej taśmą zamknięte drzwi. 

 Ustaw urządzenie w pozycji pionowej. Chroń go kocami lub inną podobną ochroną. 

 

Oszczędność energii 
 
 Urządzenie należy umieścić w chłodnym pomieszczeniu (ale powyżej + 16 ° C), z dala od źródeł ciepła (inne urządzenia 

gospodarstwa domowego) i bezpośredniego nasłonecznienia. 

 Pomieszczenie, w którym ustawione jest urządzenie, musi być wentylowane. Nigdy nie zakrywaj otworów wentylacyjnych. 

 Nie otwieraj drzwi bardziej niż to konieczne. 

 

W przypadku awarii 

Pomimo całej staranności, jaką dbamy o nasze produkty, nigdy nie wyklucza się całkowicie awarii. Zanim 

jednak skontaktujesz się z serwisem posprzedażnym sprzedawcy, sprawdź, czy: 

- gniazdo jest nadal na swoim miejscu 
- nie ma przerwy w zasilaniu 
- usterka nie wynika z żadnej z opisanych w tabeli na końcu niniejszej instrukcji. 
 

WAŻNE: Jeśli dostarczony kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis danej 

marki lub sprzedawcę. We wszystkich przypadkach musi on zostać zastąpiony przez wykwalifikowany personel, aby uniknąć 

ryzyka obrażeń. 

Jeśli te kontrole nie powiodą się, należy skontaktować się z działem serwisowym dealera. 

UWAGA!  
PRZED PRACAMI SERWISOWYMI LUB NAPRAWCZYMI NALEŻY WYCIĄGNĄĆ WTYCZKĘ Z GNIAZDKA SIECIOWEGO!
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VII - PROBLEMY I ROZWIĄZANIA 
Możesz rozwiązać wiele prostych problemów w swojej chłodziarce bez konieczności korzystania z serwisu posprzedażowego. Spróbuj 
tego z poniższymi sugestiami. 

W przypadku anomalii i włączonego alarmu 
 

Ikona Znaczenie Rada 

 

Nienormalnie wysoka 

temperatura 

Naciśnij dowolny klawisz, aby zakończyć 

alarm dźwiękowy. Skontaktuj się z 

serwisem posprzedażnym sprzedawcy 

  

Nienormalnie niska temperatura 

Naciśnij dowolny klawisz, aby zakończyć 

alarm dźwiękowy. 

Skontaktuj się z serwisem posprzedażnym 

sprzedawcy 

  

Rażąco niska wilgotność 

Naciśnij dowolny klawisz, aby zakończyć 

alarm dźwiękowy. 

Użyj skrzynki ze skałami lawy, umieść ją na 

dnie chłodziarki  z wodą. 

   

Nienormalnie wysoka 

wilgotność 

Naciśnij dowolny klawisz, aby zakończyć 

alarm dźwiękowy. 

Zetrzyj nadmiar wilgoci ze ścian suchą 

szmatką. 

 

Problem z sondą wysokiej 

temperatury 

Naciśnij dowolny klawisz, aby zakończyć 

alarm dźwiękowy. 

Skontaktuj się z serwisem posprzedażnym 

sprzedawcy 

 

Problem z sondą 

niskotemperaturową 

Naciśnij dowolny klawisz, aby zakończyć 

alarm dźwiękowy. 

Skontaktuj się z serwisem posprzedażnym 

sprzedawcy 

 Problem sondy higrometrycznej 

Naciśnij dowolny klawisz, aby zakończyć 

alarm dźwiękowy. 

Skontaktuj się z serwisem posprzedażnym 

sprzedawcy 

  Należy wymienić filtr węglowy 

Naciśnij dowolny klawisz, aby wyciszyć 

alarm dźwiękowy i wymienić filtr węglowy. 
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PROBLEM MOŻLIWE PRZYCZYNY 

Winiarka nie uruchamia się 

 Wtyczka nie jest podłączona 

 Przycisk on/off znajduje się w pozycji wyłączonej. 

 Przepalił się bezpiecznik w instalacji elektrycznej. 

Winiarka nie jest dostatecznie 

schłodzona. 

 Sprawdzić wybraną temperaturę 

 Drzwi chłodziarki są zbyt często otwierane 

 Drzwi nie są prawidłowo zamknięte. 

 Uszczelnienie drzwi nie jest szczelne. 

Sprężarka często uruchamia się i 

zatrzymuje 

 Temperatura zewnętrzna jest zbyt wysoka 

 Duża ilość butelek została włożona jednocześnie do 

wnętrza chłodziarki. 

 Drzwi do winiarki są otwierane zbyt często 

 Drzwi nie są prawidłowo zamknięte. 

 Uszczelnienie drzwi nie jest szczelne. 

Oświetlenie nie działa. 

 Wtyczka nie jest podłączona 

 Przepalił się bezpiecznik w  instalacji elektrycznej. 

 Dioda LED jest nieczynna/spalona, skontaktuj się z 

działem serwisu. 

 Przycisk oświetlenia jest wyłączony 

Wibracje  Sprawdź czy winiarka jest wypoziomowana 

Wydaje się, że winiarka jest bardzo 

głośna. 

 Hałas, który brzmi jak cyrkulująca woda, jest 

wytwarzany przez czynnik chłodniczy, co jest 

normalne. 

 Na końcu cyklu pracy sprężarki można usłyszeć 

dźwięk krążącej wody. 

 Skurcze i wydłużenia ścian wewnętrznych mogą 

powodować stukanie 

 Winiarka nie jest wypoziomowana. 

Drzwi nie zamykają się prawidłowo 

 Winiarka nie jest wypoziomowana. 

 Uszczelka drzwi jest brudna lub uszkodzona. 

 Półki nie są prawidłowo ustawione 

 Część zawartości uniemożliwia zamknięcie drzwi. 

Kod błędu "A1" lub "A2" lub "A3". Sonda jest uszkodzona 

 
Alarm temperatury i/lub wilgotności może zostać uruchomiony natychmiast po włączeniu 
urządzenia. Jest to normalne, ponieważ bez pracy chłodziarka może mierzyć nieprawidłowe 
wartości temperatury lub wilgotności (poza zakresem 40-80% i 5-20 stopni). Alarm dźwiękowy 
można wyłączyć, naciskając dowolny klawisz. 
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VIII. OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

Ten produkt jest zgodny z dyrektywą UE 2012/19/WE w sprawie zużytego sprzętu  

elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Zapewniając prawidłową utylizację  

tego produktu, pomagasz zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i 

zdrowia ludzkiego, które mogą być spowodowane niewłaściwym obchodzeniem się z 

odpadami tego produktu. 

 

Przekreślony symbol pojemnika na kółkach na urządzeniu oznacza, że po zakończeniu cyklu życia produktu 

należy go traktować oddzielnie od innych odpadów domowych. W związku z tym powinien on zostać 

przekazany do oddzielnego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i/lub elektronicznego lub, w przypadku 

zakupu równoważnego urządzenia, do sprzedawcy nowego urządzenia. 

 

Obowiązkiem użytkownika jest zabranie wycofanego z eksploatacji urządzenia do odpowiednich punktów 

zbiórki. Selektywna i odpowiednia zbiórka w celu przekazania niewykorzystanego urządzenia do recyklingu, 

obróbki i przyjaznej dla środowiska utylizacji pomaga uniknąć ewentualnego negatywnego wpływu na 

środowisko i zdrowie oraz promuje recykling materiałów, z których wykonany jest produkt. 

 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat dostępnych systemów zbiórki należy 

skontaktować się z lokalnym serwisem utylizacji odpadów lub sklepem, w którym urządzenie zostało 

zakupione. 

 

IX. UWAGA: 

 

W trosce o ciągłe doskonalenie naszych produktów, zastrzegamy sobie możliwość zmiany charakterystyki 

technicznej bez uprzedzenia.   

 

Gwarancje na produkty marki AVINTAGE są udzielane wyłącznie przez naszych wybranych dystrybutorów. 

Żadne z postanowień niniejszego dokumentu nie może być interpretowane jako dodatkowa gwarancja.   

 

Firma FRIO ENTREPRISE nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne i redakcyjne lub pominięcia w 

niniejszym dokumencie.   

 

Dokument nie będący umową. 
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EUROPEJSKA KARTA PRODUKTÓW 

zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1060/2010 

MARKA 
LA SOMMELIERE 

MODEL CTPNE142A+ 
TRPNE142A+ 

CTPE129 

CTVNE142A 
TRVNE142A 

CTPNE186A+ 
TRPNE186A+ 

CTVNE186A 
TRVNE186A 

CTPNE230A+ 
TRPNE230A+ 

CTVNE230A 
TRVNE230A 

DANE ELEKTRYCZNE 
220-240 V / 50 Hz 

WYMIARY PRODUKTU 

(szer. x gł. x wys.) 595 x 710 x 1280 595 x 710 x 1580 595 x 710 x 1880 

WAGA NETTO 
53 kg 62 kg 59 kg 71 kg 65 kg 80 kg 

KATEGORIA 

URZĄDZENIA 2 

KLASA ENERGII 
A+ A A+ A A+ A 

WYKORZYSTANIE MOCY 
125 160 130 168 137 175 

Zużycie energii oblicza się na podstawie wyniku uzyskanego przez 24 godziny w standardowych warunkach badania. 
Rzeczywiste zużycie energii zależy od warunków użytkowania i lokalizacji urządzenia. 

POJEMNOŚĆ 
290 L 370 L 450 L 

REGULOWANA 

TEMPERATURA 5°C – 20°C 

KLASA KLIMATYCZNA SN-T 
 (10-43°C) 

SN-ST 
(10-38°C) 

SN-T 
 (10-43°C) 

SN-ST 
(10-38°C) 

SN-T 
 (10-43°C) 

SN-ST 
(10-38°C) 

ROZMRAŻANIE 
automatyczne 

POZIOM HAŁASU   

dB(A) RE 1 pW 41 db (A) 

TYP URZĄDZENIA 
wolnostojące 

 
To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przechowywania wina 

FRIO ENTREPRISE - LA SOMMELIERE 

143 BOULEVARD PIERRE LEFAUCHEUX 

72 230 ARNAGE - FRANCE 

www.lasommeliere.com  

 

http://www.lasommeliere.com/

