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Ostrzeżenie. 
 

 
W przypadku, gdy urządzenie zawiera 
czynnik węglowodorowy, należy zapoznać 
się z wytycznymi wymienionymi poniżej. 

 

Ponieważ urządzenie zawiera łatwopalny 
czynnik chłodniczy, ważne jest, aby rury 
czynnika chłodniczego nie zostały 
uszkodzone. 

 

Norma EN378 określa, że pomieszczenie, w 
którym należy zainstalować urządzenie, 
musi mieć objętość 1m³ na 8 g węglowodoru 
używanego w urządzeniach. To jest 

w celu uniknięcia powstawania łatwopalnych 
mieszanin gaz / powietrze w pomieszczeniu, 
w którym znajduje się urządzenie w 
przypadku nieszczelności w obwodzie 
czynnika chłodniczego. Ilość chłodziwa użyta 
w urządzeniu jest podana na tabliczce 
znamionowej. 

 
     UWAGA:  Otwory wentylacyjne w 

szafce urządzenia lub we 

wbudowanej konstrukcji 

powinny być wolne od 

przeszkód 

      UWAGA: Nie należy używać innych 

urządzeń mechanicznych ani 

innych środków w celu 

przyspieszenia procesu 

odszraniania niż te zalecane 

przez producenta 

      UWAGA: Nie uszkadzaj układu 

chłodniczego 

     UWAGA: Nie należy używać urządzeń 

elektrycznych w chłodzonym 

pomieszczeniu, chyba że jest 

to typ zalecany przez 

producenta 

      UWAGA: Nie wystawiaj urządzenia na 

działanie deszczu

UWAGA: 

 To urządzenie nie jest przeznaczone do  

użytkowania przez małe dzieci lub osoby  

niepełnosprawne, chyba że są one  

odpowiednio nadzorowane przez  

odpowiedzialną osobę w celu  

zapewnienia bezpiecznego korzystania z  

urządzenia.  

 
● Zawsze przechowuj klucze w oddzielnym 

miejscu i poza zasięgiem dzieci 

 

● Przed serwisowaniem lub czyszczeniem 

urządzenia należy odłączyć urządzenie 

od zasilania lub odłączyć zasilanie 

elektryczne 

● Jeśli przewód zasilający jest 

uszkodzony, musi zostać wymieniony 

przez producenta, jego przedstawiciela 

serwisowego lub podobnie 

wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia 

zagrożenia. 
 

● Tworzenie się szronu na wewnętrznej 

ścianie parownika i górnych częściach 

jest zjawiskiem naturalnym. Dlatego 

urządzenie powinno rozmrażać się 

podczas normalnego czyszczenia lub 

konserwacji 

 

● Należy pamiętać, że zmiany w konstrukcji 

urządzenia anulują wszystkie gwarancje i 

odpowiedzialność za produkt 
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OPIS URZĄDZENIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Oświetlenie 

Filtr węglowy 

Półka drewniana 

Uszczelka 

Tabliczka 

Uchwyt 

Płyta metalowa 

Panel kontrolny 

Zamek 

Regulowane nóżki 

 

 
 
 
 
 

rys.1 
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Instalacja. 
Ze względów bezpieczeństwa i eksploatacji 

urządzenia nie należy instalować na zewnątrz. 

 

Urządzenie należy ustawić na równej 

powierzchni w suchym, dobrze wentylowanym 

pomieszczeniu (maks.75% względnej 

wilgotności powietrza). Nigdy nie umieszczaj 

urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak 

kuchenki lub grzejniki, i unikaj umieszczania go 

na słońcu. 

 

Temperatura otoczenia. 
Klasa klimatyczna znajduje się na tabliczce 
znamionowej .To określa optymalną 
temperaturę otoczenia. Chłodziarki do wina z 
funkcją zimową działają jednak w 
temperaturach otoczenia tak niskich jak 5º

Przed użyciem 
 

 
Po otrzymaniu, sprawdź, czy urządzenie nie 

zostało uszkodzone podczas transportu. 

Szkody transportowe należy zgłosić 

lokalnemu dystrybutorowi przed użyciem 

lodówki do wina. 

 

Usuń opakowanie. Wyczyść wnętrze winiarki 

ciepłą wodą z łagodnym detergentem. 

Spłucz czystą wodą i dokładnie wysusz 

(patrz instrukcja czyszczenia). Użyj miękkiej 

ściereczki. 

 

Jeżeli podczas transportu urządzenie zostało 

postawione lub zostało zmagazynowane w 

zimnym otoczeniu (zimniejszym niż + 5 ° C), 

musi być pozostawione do stabilizacji w 

pozycji pionowej przez co najmniej godzinę 

przed włączeniem.

 

Climate class Optimum room tem- 

perature 

SN +10 ºC to +32 ºC 

N +16 ºC to +32 ºC 

ST +18 ºC to +38 ºC 

T +18 ºC to +43 ºC 

 
 
 
 

Instalacja 
Powierzchnia, na której ma być umieszczone 

urządzenie, musi być równa. 

Urządzenie można zainstalować jako 

wolnostojące, urządzenie przy ścianie, 

wbudować w element kuchenny lub ustawić w 

szeregu z innymi urządzeniami (rys. 2-3).
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rys. 2 

Rzut z góry. 
Jeśli urządzenie jest umieszczone obok 

ściany, musi być wystarczająco dużo 

miejsca, aby drzwi były otwarte 

wystarczająco szeroko, aby umożliwić 

wyjęcie półek (rys. 4).
 

600 
 

 
 
 
 
 
 
 

rys. 4 
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rys. 3 

Wentylacja. 
Ważne jest, aby urządzenie było dobrze 

wentylowane, a powietrze może krążyć bez 

przeszkód powyżej, poniżej i wokół niego. 

Poniższe rysunki pokazują, w jaki sposób 

można zapewnić niezbędny obieg powietrza 

wokół urządzenia (rys. 5-6).

100 

 
 

100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rys. 5 rys. 6 
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Części dystansowe znajdujące się z tyłu 
urządzenia zapewniają wystarczającą 
cyrkulację powietrza. Zamontuj dwie nakrętki 
dostarczone wraz z urządzeniem, jak 
pokazano na rys. 7. 
(Dwa różne modele) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ustawienie 
 

 
Ważne jest, aby urządzenie było dokładnie 
wyrównane. Można go wypoziomować, 
wkręcając regulowane nóżki z przodu 
urządzenia w górę lub w dół (rys. 8-9). 
Użyj poziomicy, aby sprawdzić, czy 
urządzenie jest wypoziomowane.

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rys. 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rys. 7 

 

 

Dane techniczne. 
To urządzenie jest zgodne z odpowiednią 
dyrektywą niskonapięciową UE 2006/95 
EWG. i dyrektywą o kompatybilności 
elektromagnetycznej 2004/108 / WE 

Tabliczka znamionowa zawiera różne 
informacje techniczne, a także typ i numer 
seryjny.

Max. 20 kg. 
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Odwracanie drzwi. 
 

 Można zmienić kierunek otwierania drzwi: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Ułóż urządzenie na plecach I poluzuj 

górny zawias 

2. Zdejmij górny zawias. 3. Obróć drzwi o 180°  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Ostrożnie zdejmij pokrywy z boku 

cokołu za pomocą płaskiego 

śrubokręta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Po całkowitym poluzowaniu kołka 

zabezpieczającego, pociągnij go razem 

z cylindrem zamka i zamontuj po 

przeciwnej stronie. 

5. Podnieś sworzeń zawiasu …. I dopasuj 
go po przeciwnej stronie  

 

 
 
 
 

 
8. Kliknij osłony na miejsce po bokach 

cokołu po przeciwnej stronie.

6. Odkręć kołek blokujący za pomocą 

płaskiego śrubokręta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Zamontuj drzwi na dolnym sworzniu, 

zamocuj górny zawias i mocno 

dokręć.

 
 

10. Po odwróceniu drzwi ważne jest, aby sprawdzić, czy pasek uszczelniający zapewnia szczelne zamknięcie dookoła. Jeśli tak się nie 

stanie, starannie podgrzej pasek przez całą drogę za pomocą suszarki do włosów. Następnie delikatnie rozłóż pasek na zewnątrz tak, 

aby tworzył szczelne uszczelnienie względem szafki. Uważaj, aby nie nagrzać paska tak bardzo, aby się rozpuścił! 
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Działanie i funkcja. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sterowanie elektroniczne 

Sterowanie elektroniczne zapewnia 
utrzymywanie temperatur ustawionych na 
górze i na dole urządzenia. Osiąga się to 
dzięki zaawansowanej kontroli układu 
chłodniczego, elementu grzejnego i 
wentylatora. Ustawiona temperatura 
zostanie zapamiętana w przypadku awarii 
zasilania. 

Sterowanie elektroniczne ma następujące 

funkcje: 
● Przełącznik włącz / wyłącz 

 

● Przełącznik światła* 
 

● Ustawienie temperatury 
 

● Wskazanie temperatury 
 

● Alarm dla zbyt wysokich i zbyt niskich 

temperatur 

* Światło może być włączone stale lub 

tylko wtedy, gdy drzwi są otwarte. 

 

Wskazanie temperatury  
Wyświetlacz pokazuje aktualną 

temperaturę. Górne cyfry wyświetlacza 

wskazują temperaturę na górze urządzenia, 

a dolne cyfry wyświetlacza wskazują 

temperaturę na dole urządzenia. Wskaźnik 

temperatury jest wyposażony w 

wbudowany filtr symulujący rzeczywistą 

temperaturę w butelkach. W związku z tym 

wskaźnik nie reaguje na krótkotrwałe 

wahania temperatury powietrza. 

rys. 9 

Ustawienie temperatury 
Termostat jest wyposażony w urządzenie 
zabezpieczające przed dziećmi. To 
urządzenie jest aktywowane przez 
jednoczesne naciśnięcie przycisków "w górę i 
w dół". Po około 3 sekundach "Pof" miga na 
wyświetlaczu. Następnie rzeczywiste 
temperatury pokazane są jak zwykle. 
Dodatkowo, ustawione temperatury można 
wyświetlić, naciskając  SET1 lub SET2. 

Blokada rodzicielska zostaje anulowana 
poprzez równoczesne naciśnięcie przycisków 
"w górę i w dół". Po około 3 sekundach "Pon" 
miga na wyświetlaczu i można ustawić 
temperaturę. 

Ustawienie temperatury na górze 
urządzenia  
Naciśnij SET1. Następnie temperaturę na 

górę urządzenia można regulować za 
pomocą przycisków "góra i dół". Temperaturę 
można regulować od 8 do 22 ° C, jednak tak, 
aby temperatura nie mogła być ustawiona na 
niższą temperaturę niż faktyczna wartość 
zadana dla dolnego czujnika temperatury. 
 

Ustawienie temperatury na dole 

urządzenia  
Naciśnij SET2. Następnie temperaturę w 

dolnej części urządzenia można regulować 

za pomocą przycisków  "góra i dół". 

Temperaturę można regulować w zakresie 

od 5 do 22 ° C, jednak tak, aby temperatura 

nie mogła być ustawiona na wyższą 

temperaturę niż faktyczna wartość zadana 

dla górnego czujnika temperatury. 
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Urządzenia alarmowe 
Alarm pojawia się przy obniżeniu 
temperatury dla czujnika niskiej temperatury 
i przekroczeniu temperatury dla czujnika 
wysokiej temperatury. 

 

Alarm składa się z sygnalizatora i 
ostrzeżenia na wyświetlaczu. 

 

Alarm dla wysokiej temperatury: sygnał 
dźwiękowy + naprzemienne wyświetlanie 
"Hi" i rzeczywista temperatura. 

 

Alarm dla niskiej temperatury: sygnał 
dźwiękowy + naprzemienne wyświetlanie 
"Lo" i rzeczywista temperatura. 

 

Alarm włącza się, gdy temperatura zmieni 
się o 3 °C przez 10 minut od temperatury 
ustawionej na urządzeniu. 

 

Sygnał dźwiękowy można anulować, 
naciskając losowy przycisk termostatu.  

 

Naciśnij przycisk włączania / wyłączania, 
aby usunąć alarm wyświetlacza, najpierw w 
celu anulowania alarmu, a potem w celu 
ponownego uruchomienia sprężarki. 
 

Oświetlenie 
Po otworzeniu drzwi winiarki, światło zapala 
się automatycznie w chłodziarce do wina. 

Pojawiająca się na wyświetlaczu ikonka 

oznacza włączone oświetlenie winiarki. 

Aby wyłączyć oświetlenie, naciśnij  

Stałe oświetlenie 
W  celu prezentacji wina, możesz 

włączyć oświetlenie winiarki na stałe.  

Proszę dwukrotnie nacisnąć przełącznik 

światła     .  

Aby wyłączyć oświetlenie, naciśnij

Dwustrefowe ustawienie 
temperatury serwowania 
Właściwe ustawienia temperatury 

serwowania wina dla górnej i dolnej strefy to 

odpowiednio 16 ° C i 6 ° C. Dzięki tym 

ustawieniom zostanie osiągnięty odpowiedni 

gradient temperatury w chłodziarce do 

przechowywania różnych rodzajów wina, 

rozprowadzanego od góry do dołu w 

następujący sposób: 

● ciężkie czerwone wina +16 do +19°C 
 

● wina różowe i jasnoczerwone +12 - +16°C 
 

● białe wina +10 do +12°C 
 

● szampan i wina musujące +6 do +8°C 
 

Zaleca się podawanie wina w temperaturze o 
kilka stopni niższej od pożądanej temperatury 
picia, ponieważ wino będzie lekko się 
ogrzewać w czasie wlewania do kieliszków. 

. 

Ustawienie pojedynczej strefy do 

długotrwałego przechowywania 
W przypadku długotrwałego 

przechowywania wina, strefa górna i dolna 

powinny mieć ustawioną w temp. 12 °C. 

Przy identycznych ustawieniach temperatury 

dla strefy górnej i dolnej, elementy sterujące 

utrzymują równomierną temperaturę w całej 

chłodziarce. 

Jednak temperatura w pomieszczeniu 

stopniowo wpływa na temperaturę w 

chłodziarce przez drzwi i boki urządzenia, 

tworząc lekką zmianę temperatury od góry 

do dołu. Sterowanie zachowa ustawioną 

temperaturę na dole winiarki, a zatem 

jakiekolwiek odchylenie od ustawionej 

temperatury będzie miało miejsce u góry 

chłodziarki. 

Różnica będzie wynosić od 0 do 3 ° C, w 

zależności od temperatury otoczenia. 
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Rozmrażanie, czyszczenie i konserwacja. 
 

 

Automatyczne rozmrażanie. 
Chłodziarka do wina jest automatycznie rozmrażana. Woda z rozmrażania przepływa 

przez rurę i gromadzi się w tacy nad sprężarką, gdzie ciepło wytwarzane przez 

sprężarkę powoduje jej odparowanie. Zbiornik na wodę do rozmrażania powinien być 

czyszczony w określonych odstępach czasu. 

 

Czyszczenie. 
Przed czyszczeniem urządzenia odłącz je od głównego źródła zasilania. 

Najlepiej wyczyścić winiarkę ciepłą wodą (maks. 65 ° C) z niewielką ilością 

łagodnego detergentu. Nigdy nie używaj środków czyszczących, które 

szorują. Użyj miękkiej ściereczki. Spłucz czystą wodą i dokładnie wysusz. 

Kanał wodny odszraniania, w którym przebiega skraplanie z parownika, 

znajduje się w dolnej części tylnej ściany wewnętrznej winiarki i musi być 

utrzymywany w czystości.  

Nigdy nie używaj ostrych lub ostrych narzędzi. 
 

Pasek uszczelniający wokół drzwi należy regularnie czyścić, aby zapobiec 

odbarwieniu i przedłużyć żywotność. Użyj czystej wody. Po wyczyszczeniu 

paska uszczelniającego sprawdź, czy nadal zapewnia on szczelne zamknięcie. 
 

   Kurz na skraplaczu z tyłu winiarki, sprężarki i komory sprężarki najlepiej usunąć  

   przy pomocy odkurzacza.
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Wykrywanie usterek. 
 
 

Usterka Możliwa przyczyna Naprawa 

Urządzenie nie 

działa 

Urządzenie jest wyłączone. 

 
Brak energii; bezpiecznik jest 

przepalony; urządzenie nie jest 

poprawnie podłączone. 

Naciśnij włącznik / wyłącznik. 

 
Sprawdź, czy podłączono 

zasilanie. Zresetuj bezpiecznik. 

Woda zbiera się w 

dolnej części 

winiarki . 

Odpływ wody 

odmrażającej jest 

zablokowany. 

Oczyść kanał wodny 

odszraniania i otwór spustowy 

na tylnej ścianie urządzenia. 

Wibracje lub 

uciążliwy hałas. 

Urządzenie nie jest 
wypoziomowane. 

Urządzenie opiera się o 
inne elementy kuchni. 
Pojemniki lub butelki wewnątrz 

winiarki stykają się  jeden z 

drugim powodując wbracje. 

Wypoziomuj urządzenie za 

pomocą poziomicy. 

Odsuń urządzenie od elementów 

kuchennych lub urządzeń, z 

którymi się styka. 

Rozsuń pojemniki i / lub 

butelki. 

Sprężarka 

pracuje ciągle. 

Wysoka temperatura w pokoju. Zapewnić odpowiednią 
wentylację. 

P1 jest pokazane 

na wyświetlaczu. 

Górny czujnik jest odłączony lub 

zwarty. 

Zadzwoń do serwisu. 

Temperatura w całej winiarce 

jest utrzymywana na wyższej 

temperaturze z dwóch wartości 

zadanych, dopóki usterka nie 

zostanie skorygowana. 

P2 jest pokazane 

na wyświetlaczu. 

Dolny czujnik jest odłączony lub 

zwarty. 

Zadzwoń do serwisu. 

Temperatura w całej winiarce 

jest utrzymywana na wyższej z 

dwóch wartości zadanych, 

dopóki usterka nie zostanie 

skorygowana. 
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Gwarancja, części  zamienne i serwis. 
 

 

Zastrzeżenie gwarancji 
Usterki i uszkodzenia spowodowane 
bezpośrednio lub pośrednio przez 
nieprawidłowe działanie, niewłaściwe 
użycie, niewystarczającą konserwację, 
nieprawidłowy budynek, instalację lub 
podłączenie do sieci. Pożar, przypadek, 
oświetlenie, wahania napięcia lub inne 
zakłócenia elektryczne, w tym wadliwe 
bezpieczniki lub usterki w instalacjach 
sieciowych, nie są objęte gwarancją.

Części zamienne 
Przy zamawianiu części zamiennych 

należy podać typ, numer seryjny i numery 

produkcyjne urządzenia. Informacja ta 

podana jest na tabliczce znamionowej. 

Tabliczka  znamionowa zawiera 

różne informacje techniczne, w tym numery 

typu i numery seryjne.

    

Naprawy wykonywane przez osoby inne 

niż zatwierdzone centra serwisowe i 

wszelkie inne usterki i uszkodzenia, które 

producent może uzasadnić, są 

spowodowane przyczynami innymi niż 

produkcja lub wady materiałowe nie są 

objęte gwarancją. 
 

Zmiany w konstrukcji urządzenia lub 

zmiany w wyposażeniu nie są objęte 

gwarancją. 
 

Przed skontaktowaniem się z pomocą 
techniczną prosimy sprawdzić, czy jesteś w 
stanie usunąć usterkę samodzielnie. Jeśli 
twoja prośba o pomoc jest nieuzasadniona, 
np. jeśli urządzenie uległo awarii w wyniku 
przepalonego bezpiecznika lub 
nieprawidłowe działanie, zostaniesz 
obciążony kosztami poniesionymi przez 
Twoje wezwanie do pomocy technicznej.

Numery produktu 
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Utylizacja 
 

 
Informacje dla użytkowników dotyczące 
gromadzenia i usuwania zużytego sprzętu 
i zużytych baterii 

 
Te symbole na produktach, 

opakowaniach i / lub dołączonych 

dokumentach oznaczają, że zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny 

oraz baterie nie mogą być mieszane 

z odpadami domowymi. Do 

właściwego przetwarzania, odzysku i 

recyklingu starych produktów i 

zużytych baterii, należy zabrać je do 

odpowiednich punktów zbiórki, 

zgodnie z przepisami krajowymi i 

dyrektywami 2002/96 / WE  

i 2006/66 / WE.. 
 

Utylizując te produkty i baterie w 

odpowiedni sposób, pomożesz 

zaoszczędzić cenne zasoby i 

zapobiec potencjalnym negatywnym 

skutkom dla zdrowia ludzkiego i 

środowiska, które mogłyby powstać 

w wyniku niewłaściwego 

obchodzenia się z odpadami. 
 

Aby uzyskać więcej informacji na 

temat zbierania i recyklingu starych 

produktów i baterii, skontaktuj się z 

lokalną gminą, służbą utylizacji 

odpadów lub punktem sprzedaży, w 

którym zakupiłeś produkty. 
 

Mogą być stosowane kary za 

niepoprawne usuwanie tych 

odpadów, zgodnie z 

ustawodawstwem krajowym.
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