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PRZEGLĄD WYPOSAŻENIA – opis urządzenia 

 

 

 

 
 
   Oświetlenie wnętrza 

 Wysuwana półka   (listwa LED) 
    Filtr z węgla  
Panel sterowania  aktywowanego 
 
    Oświetlenie wnętrza 
     (listwa LED) 
                     Wysuwane półki  Tabliczka znamio- 
     Nowa 
 
 
              Filtr kurzu  
 
 
     Nóżki 
 

               ___________________________ 
 
BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA 

 Aby uniknąć uszkodzeń oraz zagrożenia dla osób sprzęt należy transportować i 
ustawiać przy udziale dwóch osób. 

 W przypadku stwierdzenia  przed podłączeniem uszkodzeń urządzenia, niezwłocznie 
zgłosić je do dostawcy.  

 Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania chłodziarkę należy ustawiać i podłączać 
zgodnie z instrukcją obsługi i obowiązującymi przepisami. 

 W razie awarii chłodziarkę odłączyć od sieci – wyciągnąć  wtyczkę z gniazdka  lub 
wykręcić bezpiecznik. 

 Wyłączając chłodziarkę z sieci nie ciągnąć za przewód, lecz za wtyczkę.  

 Naprawy oraz ewentualne modernizacje mogą być wykonywane tylko przez uprawniony 
serwis. Dotyczy to także wymiany przewodu przyłączeniowego. Nieprzestrzeganie tego 
zalecenia może spowodować zagrożenie dla użytkownika. 

 Nie operować wewnątrz chłodziarki otwartym płomieniem ani innymi źródłami zapłonu. 
Podczas transportu i czyszczenia uważać, aby nie uszkodzić obiegu czynnika 
chłodniczego.  W razie uszkodzenia usunąć wszelkie możliwe źródła zapłonu i dokładnie 
przewietrzyć pomieszczenie.  

 Nie pozwalać dzieciom bawić się lodówką np. chować się do wnętrza lub huśtać na 
drzwiach. 

 Nie używać szuflad, drzwi ani występów lodówki jako stopni do wchodzenia lub 
wspinania się. 

 Chłodziarka nie może być obsługiwana przez dzieci,  osoby z upośledzeniem ruchowym, 
fizycznym lub umysłowym ani przez osoby nie zapoznane wcześniej z zasadami 
obchodzenia się z urządzeniem. Osoby takie mogą korzystać ze sprzętu po 
odpowiednim pouczeniu i początkowo wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej 
za ich bezpieczeństwo. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę chłodziarką. Nie wolno 
pozwalać dzieciom na mycie lub inne zabiegi przy chłodziarce bez odpowiedniego 
nadzoru. 

 Unikać długotrwałego kontaktu zimnych powierzchni ze skórą; może to spowodować 
bóle i zawroty głowy oraz odmrożenia; przy długotrwałym kontakcie z zimnymi 
produktami stosować rękawiczki ochronne. 
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 Nie wkładać do lodówki substancji wybuchowych ani pojemników z łatwopalnymi 
substancjami w sprayu jak np. butan, propan, pentan itp., ponieważ wydzielające się 
gazy mogą ulec zapłonowi poprzez elektryczne elementy lodówki. Pojemniki z tego typu 
substancjami można rozpoznać po umieszczanym na nich symbolu płomienia lub na 
podstawie danych o składzie substancji. 

 Nie manipulować we wnętrzu otwartym płomieniem lub źródłem iskrzenia. 

 Nie wolno uszkodzić przewodów obiegu chłodniczego. 

 Nie używać we wnętrzu żadnych urządzeń elektrycznych (np. urządzeń do czyszczenia 
parą, grzejników itp.) 

 Nie wolno spożywać zbyt długo przechowywanych, przeterminowanych produktów. 

 Klucza od chłodziarki nie wolno przechowywać w pobliżu chłodziarki ani w zasięgu 
dzieci – w wersjach z zamkiem. 

 Urządzenie jest skonstruowane odpowiednio do pracy w zamkniętych pomieszczeniach.  
Nie wolno używać urządzenia na dworze ani w miejscach silnie zawilgoconych bądź w 
miejscach zagrożonych wytryskującą wodą. 

 Specjalne lampy (listwy LED)  mają zastosowane wyłącznie do oświetlenia wnętrza 
chłodziarki; nie nadają się do oświetlania pomieszczeń. 

 Przy transporcie lub funkcjonowaniu chłodziarki na wysokości ponad 1500 m n.p.m.z 
powodu obniżonego ciśnienia powietrza może zdarzyć się pęknięcie szklanych drzwi. 
Odłamki lub wyszczerbione szkło jest ostre i może spowodować poważne zranienia. 

--------------------- 

ZAKRES ZASTOSOWAŃ 
Urządzenie nadaje się wyłącznie do przechowywania win w warunkach domowych lub 
zbliżonych do domowych jak np.  
- w domowych kuchniach i salach śniadaniowych w pensjonatach 
- do użytku gości w motelach, hotelach i domach gościnnych 
- w cateringu i podobnych usługach. 
Urządzenie wolno używać wyłącznie w warunkach domowych lub podobnych. Niedopuszczalne są 
wszelkie inne zastosowania. Urządzenie nie nadaje się do schładzania i przechowywania leków, 
plazmy krwi, preparatów laboratoryjnych ani innych substancji czy produktów wg dyrektywy 
medycznej 2007/47/EG. Niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie urządzenia może spowodować 
zepsucie produktów. 

Urządzenie nie jest przystosowane do pracy w warunkach zagrożenia eksplozją. 
--------------------------- 
 
KLASA KLIMATYCZNA 
Określa w jakich temperaturach pomieszczenia powinno pracować urządzenie, aby osiągać 
pełną wydajność chłodzenia.  
Klasa klimatyczna jest podana na tabliczce znamionowej. 

 
Położenie tabliczki podano w rozdziale „Opis urządzenia”. 
 
 
Klasa klimatyczna   Temperatura w pomieszczeniu  
 SN    +10

0
C  do  +32

0
C 

 N    +16
0
C  do  +32

0
C 

 ST    +16
0
C  do  +38

0
C 

 T     +16
0
C  do  +43

0
C 

 SN-ST    +10
0
C  do  +38

0
C 

 SN-T    +10
0
C  do  +43

0
C 

 
_____________________________________________________ 
Podane zakresy temperatur nie mogą być przekraczane w miejscu ustawienia 
urządzenia ! 
------------------ 
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USTAWIENIE 

 
 Należy unikać miejsc bezpośrednio nasłonecznionych lub w pobliżu źródeł ciepła jak 

piece lub grzejniki. 
 

 Kubatura pomieszczenia, gdzie ustawiamy lodówkę musi wynosić wg 
normy EN 378 1 m

3
 na 8 g czynnika chłodniczego R600a, aby w razie 

wypłynięcia czynnika chłodniczego nie powstała łatwopalna mieszanina 
gazu i powietrza. Dane o ilości użytego czynnika chłodniczego znajdują 
się na tabliczce znamionowej wewnątrz lodówki. 

 
 

 Prosimy zwracać uwagę na swobodny dopływ i odpływ 
powietrza!!! Nie wolno zasłaniać otworów (kratek) 
wentylacyjnych !!!           

-------------------------------------- 
 
PODŁĄCZENIE DO SIECI 
 
Urządzenie może pracować tylko na prąd zmienny. 
Dopuszczalne napięcie i częstotliwość są podane na tabliczce znamionowej – położenie 
tabliczki podano w opisie urządzenia. 
Gniazdko musi być zgodnie z przepisami uziemione i zabezpieczone bezpiecznikiem 10A – 
16A. 

Gniazdko nie może znajdować się z tyłu, za urządzeniem; musi być 
łatwo dostępne. 
 
Nie podłączać urządzenia do przedłużaczy ani rozgałęziaczy. 
 
Nie wolno stosować przemienników prądu (np. na prąd stały)  ani 
energooszczędnych wtyczek. Może to spowodować uszkodzenie 

elektroniki urządzenia ! 
---------------------- 

PANEL STEROWANIA – OBSŁUGA I KONTROLA 
 

 
 
 

1. Wyświetlacz temperatury strefy górnej 

2. Wyświetlacz temperatury strefy dolnej 

3. Przyciski ustawiania temperatury strefy górnej 

4. Przyciski ustawiania temperatury strefy dolnej 

5. Przycisk włączania / wyłączania urządzenia 

6. Przycisk wyłączania alarmu 

7. Ikonka aktywnego zabezpieczenia przed dziećmi 

8. Przycisk wentylatora 
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WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE 

 Włączanie:  

 Wcisnąć przycisk On/Off, zaświeci się wyświetlacz temperatury. 

 

 Wyłączanie: 

   Wcisnąć przycisk On/Off na ok. 3 sekundy; gaśnie wyświetlacz temperatury. 

 

USTAWIANIE TEMPERATURY 

 

Temperaturę można ustawiać w obu strefach niezależnie od 

siebie. 

 

1 -  górna strefa 

2 -  dolna strefa  

 

Obniżanie temperatury / zimniej: przyciskać przycisk Down. 

Podwyższanie temperatury / cieplej: przyciskać przycisk Up. 

 

- Przy pierwszym wciśnięciu zaczyna migać wyświetlacz temperatury. 

- Zmieniać ustawienie temperatury przez dalsze wciskanie. 

- Po ok. 5 sekundach od ostatniego wciśnięcia elektronika automatycznie przestawia się i 

pokazuje rzeczywistą temperaturę. 

Temperaturę można ustawiać w zakresie od +5
o
C  do  +20

o
C.  

 

Dla różnych rodzajów win zaleca się podane poniżej temperatury serwowania: 

 

Czerwone wina:  +14
o
C  do +20

o
C 

Różowe wina:   +10
o
C  do +12

o
C 

Białe wina:   +  8
o
C  do +12

o
C 

Wina musujące, Prosecco +  7
o
C  do + 9

o
C 

Szampan:   +  5
o
C  do + 7

o
C. 

Do długotrwałego przechowywania win zaleca się temperaturę od +10
o
C  do +12

o
C. 

 

WENTYLATOR 

Umieszczony we wnętrzu wentylator zapewnia stałą i równomiernie rozłożoną temperaturę oraz 

korzystny klimat do przechowywania win. 

 

Po wciśnięciu przycisku wentylatora zwiększa się wilgotność powietrza wewnątrz 

chłodziarki, co pozytywnie wpływa na przechowywanie win przez dłuższy czas. 

 

W dłuższym okresie czasu zwiększona wilgotność zapobiega wysychaniu korków. 

 

ALARM OTWARTYCH  DRZWI 

Gdy drzwi pozostają otwarte dłużej niż 60 sekund rozlega się alarm. 

 

Jeśli drzwi muszą dłużej pozostać otwarte np. podczas wkładania butelek wina 

można wyłączyć alarm przez wciśnięcie przycisku  Alarm.  

Po zamknięciu drzwi funkcja alarmu automatycznie powraca do stanu gotowości. 
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ALARM TEMPERATURY 

 

 

Alarm rozlega się w razie przekroczenia dopuszczalnej temperatury we wnętrzu 

chłodziarki. 

 Alarm można wyciszyć wciskając przycisk Alarm. 

W razie dłuższej przerwy w zasilaniu temperatura we wnętrzu można 

nadmiernie wzrosnąć.  Po wznowieniu zasilania na wyświetlaczu widoczny jest spadek 

temperatury. Wyświetlacz przestaje migać, gdy temperatura we wnętrzu osiągnie ustawiony 

poziom. 

 

ALARM TEMPERATURY W PRZYPADKU USTERKI CHŁODZIARKI 

 

W przypadku usterki temperatura we wnętrzu może nadmiernie wzrosnąć lub spaść. Rozlega 

się alarm, miga wyświetlacz temperatury. 

 Wyciszyć alarm wciskając przycisk  Alarm. 

 

Gdy pojawi się wyświetlenie za wysokiej temperatury należy sprawdzić przede wszystkim czy 

drzwi są dokładnie zamknięte. 

Jeśli po upływie ok. 1 godziny utrzymuje się wyświetlenie za wysokiej lub za niskiej tem[era tury 

należy zwrócić się do serwisu. 

 

Wyświetlenie  F0  lub  F1  oznacza usterkę chłodziarki i konieczność zgłoszenia się do 

serwisu. 

 

TRYB  USTAWIANIA 

W trybie ustawiania można uruchomić zabezpieczenie przed dziećmi oraz zmienić jasność 

wyświetlacza. 

Zabezpieczenie przed dziećmi chroni przed niezamierzonym wyłączeniem chłodziarki.  

 

 Aktywacja zabezpieczenia przed dziećmi: 

 

  wciskać przez 5 sekund. Wyświetlenie  =  

  wyświetlenie =   

  wyświetlenie =  

 

  wyświetlenie =  

 

  wyświetlenie = . 
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 Wyłączanie zabezpieczenia przed dziećmi: 

   wciskać przez 5 sekund. Wyświetlenie =  

  Wyświetlenie =  

  Wyświetlenie =  

  Wyświetlenie =  

  Wyświetlenie = . 

 

 Ustawianie jasności wyświetlacza: 

  wciskać przez 5 sekund. Wyświetlenie =  

  Wyświetlenie =  

  Wyświetlenie = . 

 Ustawić odpowiedni poziom jasności przyciskiem    lub . 

 h1  =  najmniejsza jasność 

 h2  =  maksymalna jasność 

  Wyświetlacz =  

  Wyświetlacz  = . 

 

Ustawiony poziom jasności aktywuje się po 1 minucie. 

 

Wskazówka: 

Przez 1 minutę po wciśnięciu przycisku wyświetlacz świeci z maksymalną  jasnością. 

 

Przy uruchamianiu chłodziarki wyświetla się najpierw ustawiona jasność, dopóki chłodziarka nie 

osiągnie we wnętrzu ustawionej temperatury. 

 

 

 

 

 



 8 

TRYB  PREZENTACYJNY  -  DEMO 

 

Tryb  DEMO umożliwia prezentację urządzenia tak jak podczas jego właściwej pracy np. na 

wystawach lub w salonach sprzedaży. 

W trybie DEMO nie działa obieg chłodniczy urządzenia ! 

 

Jeśli tryb DEMO zostanie przypadkowo uruchomiony można go wyłączyć: 

 

 

 Wciskać przez 5 sekund. 

 

Wyświetlenie  =   

 Wyświetlenie  = . 

 

Agregat chłodniczy zaczyna pracować. Miga wyświetlacz temperatury. 

Urządzenie pracuje w normalnym trybie. 

 

OŚWIETLENIE  WNĘTRZA 

Wnętrze chłodziarki oświetlają listwy LED umieszczone w obu strefach. 

Oświetlenie włącza się zawsze po otwarciu drzwi. 

Oświetlenie gaśnie po ok. 5 sekundach po zamknięciu drzwi. 

 

Jeśli oświetlenie  świeci także przy zamkniętych drzwiach należy wcisnąć przycisk 

Light. 

Wskazówka: ta funkcja dotyczy obu stref. 

 

Można ustawiać jasność oświetlenia: 

  

 Wcisnąć przycisk  Light 

 Trzymać wciśnięty przycisk Light  i 

równocześnie  ustawiać jasność przyciskami 

temperatury. 

Jasność oświetlenia zmienia się we wszystkich 

strefach. 

 

Intensywność oświetlenia LED odpowiada klasie promieniowania laserowego 1/1M. 

 

UWAGA ! 

Osłona oświetlenia może być zdejmowana tylko w serwisie 
przez przeszkolonych techników.  
 
Przy zdjętej osłonie nie wolno bezpośrednio patrzeć na 
oświetlenie przez przyrządy optyczne. 
 
Grozi to uszkodzeniem wzroku. 
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ETYKIETY  Z  OPISAMI 
 

 
 

 
Do urządzenia są dołączone etykiety – po jednej na każdą drewnianą 
półkę. 
Na etykietach można opisać rodzaje win przechowywane na każdej 
półce.  
 
 
 
 
Zdjąć etykietę, a następnie nasunąć z boku na brzeg półki. 
 
 
 

WYMIANA POWIETRZA PRZEZ FILTR Z WĘGLA AKTYWOWANEGO 
 
Proces rozwijania się win trwa permanentnie i zależy od 
warunków przechowywania.  
 
Szczególnie ważna jest jakość powietrza. 
 
 
Zaleca się wymianę filtra raz w roku. Filtry można nabyć w 
specjalistycznych sklepach. 
 
 
 
 
 

 
 

 Wymiana filtra: 
 
 
 

 Wcisnąć do wewnątrz , a następnie zwolnić filtr. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Wyciągnąć filtr. 
 

 
 
 
 

     

 Zdjąć tylną część filtra. 
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 Nałożyć nowy filtr na osłonę. 
 

 
 
 
 
 
 

 Włożyć filtr i wcisnąć do wewnątrz do  
   zatrzaśnięcia, a następnie zwolnić. 
   Filtr zablokuje się automatycznie. 
   Słyszymy przy tym ciche kliknięcie. 

 
 

 
 

Z A M E K 
 
 

Zamek w drzwiach chłodziarki posiada mechanizm zabezpieczający. 
 

Zamykanie:  
 -  wcisnąć klucz w kierunku  1 
 -  obrócić klucz o 900. 
 
W celu otwarcia chłodziarki postępować w takiej samej kolejności. 
 
 
 
 

SZKIC ZAŁADOWANIA BUTELEK 
 
dla butelek Bordeaux 0,75 l  wg normy NF H 35-124 
 
Ilość butelek 

 
 Razem 34 butelki 
 
 
UWAGA: maksymalne, dopuszczalne załadowanie na jedną półkę wynosi 25 kg. 
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M Y C I E  CHŁODZIARKI 
 
Przed rozpoczęciem mycia należy koniecznie wyłączyć chłodziarkę. Wyciągnąć wtyczkę 
z gniazdka lub wykręcić bezpiecznik. 

 Wnętrze oraz zewnętrzne ściany myć letnią wodą z niewielką domieszką środka 
myjącego. Nie wolno używać środków zawierających piasek, kwasy lub chemiczne 
rozpuszczalniki. 

 Do mycia szklanych powierzchni używać środków do czyszczenia szkła, a dla 
powierzchni stalowych dostępnych w handlu środków do czyszczenia stali szlachetnej. 

Nie wolno używać urządzeń czyszczących parą  ! Grozi to uszkodzeniem chłodziarki i 
poparzeniem użytkownika. 

 Należy uważać, aby podczas mycia woda nie przedostała się do części elektrycznych 
chłodziarki ani do kratek wentylacyjnych. 

 Nie wolno uszkodzić ani usuwać tabliczki znamionowej – jest ona ważna dla serwisu. 
 
CZYSZCZENIE  FILTRA  KURZU 

 
 
 
Filtr kurzu umieszczony w cokole chłodziarki należy 
czyścić co najmniej raz do roku. 
 

1. Zdjąć kratkę wentylacyjną z cokołu. 
2. Wyczyścić filtr odkurzaczem 
3. Ponownie nałożyć kratkę. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

WYJMOWANIE I WKŁADANIE DREWNIANYCH PÓŁEK 
 

W celu ułatwienia mycia drewniane półki można wyjmować. 
 

 
 
Wyjmowanie półki: 
Drewnianą półkę z tyłu, z prawej i lewej strony  

 podciągnąć do góry, a następnie wyjąć do 
 przodu. 
 

 
 
 
 
 

  Wkładanie półki: 
 

 
 
Całkowicie wysunąć 

 prowadnice. Nałożyć półkę 
 przednim wycięciem na bolec. 

Półkę wraz z prowadnicą 
 wsunąć do zatrzaśnięcia. 

 
 
 



 12 

Półkę dokładnie docisnąć do tyłu, aż 
do zatrzaśnięcia. 
Z tyłu, z prawej i lewej strony docisnąć 
półkę do dołu, do zatrzaśnięcia. 
 
 
 
 

 
 

USTERKI W PRACY URZĄDZENIA 
 

Pojawienie się wyświetlenia  F1  lub  F3 oznacza usterkę urządzenia.  

Należy zwrócić się do serwisu. 
 

 Wentylatory wewnątrz chłodziarki pracują chociaż funkcja wentylacji jest 
wyłączona, a agregat nie pracuje. 
-  jest to normalne i związane z funkcjonowaniem chłodziarki według ustawionej 
temperatury, zależnie od temperatury otoczenia. 

 
Następujące zakłócenia możliwe są do samodzielnego usunięcia, po ustaleniu ich 
przyczyn: 
 

Zakłócenie Możliwa przyczyna i sposób usunięcia 

Chłodziarka nie funkcjonuje  

 

 

 Czy chłodziarka jest prawidłowo włączona? 

 Czy wtyczka jest prawidłowo umieszczona w gniazdku? 
-     Czy bezpiecznik działa prawidłowo? 

Po włożeniu wtyczki do 
gniazdka agregat nie 
pracuje, ale na 
wyświetlaczu pojawia się 
wartość 

- Włączona jest dodatkowa funkcja - tryb DEMO. 
Wyłączyć tryb DEMO wg wskazań z rozdziału „Tryb 
prezentacyjny – DEMO” 

Zbyt głośna praca. 

 Czy chłodziarka jest stabilnie ustawiona na podłodze, czy 
jakiekolwiek sprzęty, meble lub przedmioty nie znajdują się zbyt 
blisko powodując wibrację?  
Prosimy wziąć pod uwagę, że nie można uniknąć szmeru  
spowodowanego cyrkulacją czynnika chłodniczego. 

Temperatura jest  za 
wysoka 

- Sprawdzić ustawienie regulatora temperatury 
- Czy włożony oddzielnie termometr pokazuje 

prawidłową wartość 
- Czy prawidłowo działa wentylacja? 
- Czy filtr kurzu w cokole chłodziarki jest oczyszczony? 

(patrz: Filtr kurzu - czyszczenie)  
- Czy chłodziarka nie stoi za blisko źródeł ciepła. 

 
 Jeśli nie wystąpi żadna z w/w przyczyn i nie  
potrafimy  samodzielnie usunąć usterki, oznacza to 
konieczność zwrócenia się do serwisu. Zgłaszając usterkę 
należy podać dane z tabliczki znamionowej: 

 oznaczenie modelu (1) 

 numer serwisowy  (2) 

 numer seryjny (3). 
 

Położenie tabliczki w chłodziarce podano w części „Przegląd wyposażenia – opis urządzenia”. 
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POZOSTAWIANIE NIEPRACUJĄCEJ CHŁODZIARKI 
Jeśli chłodziarka nie będzie użytkowana przez dłuższy czas należy ją wyłączyć (wyciągnąć wtyczkę z 
gniazdka lub wykręcić bezpiecznik). Chłodziarkę umyć, a drzwi pozostawić otwarte aby uniknąć 
powstawania nieprzyjemnych zapachów. 
Urządzenie spełnia wymogi bezpieczeństwa oraz dyrektywy WE 2004/108 i 2006/95. 
--------- 

 
 

UTYLIZACJA 
Zużyty sprzęt zawiera wiele wartościowych materiałów nadających się do recyklingu.  
Postępowanie ze zużytym sprzętem: 

Zużytego sprzętu nie wolno umieszczać w miejscach składowania 
śmieci, razem z innymi odpadami! 

 
- Uniemożliwić korzystanie ze zużytego sprzętu – wyjąć wtyczkę z 

gniazdka, a następnie odciąć przewód przyłączeniowy. 
- Usunąć wszystkie zamki i zasuwy, aby dzieci nie mogły zamknąć się 

przypadkiem w środku np. podczas zabawy. 
- Zwracać uwagę, aby do czasu odwiezienia sprzętu do punktu zbiórki 

nie uszkodzić przewodów obiegu czynnika chłodniczego. Czynnik chłodniczy i oleje nie 
mogą wypływać na zewnątrz w sposób niekontrolowany. 

Uwaga: Niebezpieczeństwo uduszenia foliami i innymi materiałami opakowaniowymi.  Nie 
pozwalać dzieciom bawić się opakowaniem. Oddać materiały opakowaniowe do punktu 
zbiórki. 

 
 


