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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA - VINICAVE 

Chłodziarka do butelek 
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Przed użyciem przeczytaj i stosuj zasady bezpieczeństwa i użytkowania w tym podręczniku. 

Przede wszystkim dziękujemy za zaufanie do marki CLIMADIFF, przez zakup tej chłodziarki do 

butelek. Jesteśmy przekonani, że stanie się ona uprzywilejowanym partnerem waszych degustacji i 

że przyniesie wam pełną satysfakcję. 

1. OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 

 Dla własnego bezpieczeństwa i właściwego użytkowania urządzenia, przed pierwszym 

użyciem przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję, w tym ostrzeżenia i pomocne wskazówki, 

które ona zawiera. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia i / lub niepotrzebnych obrażeń, 

ważne jest, aby osoby korzystające z tego urządzenia posiadały pełną wiedzę na temat jego 

działania i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa. 

 Zachowaj te instrukcje na później i pamiętaj, aby przechowywać je obok urządzenia, aby były 

przekazywane z tym ostatnim w przypadku sprzedaży lub przeniesienia. Zapewni to 

optymalną pracę urządzenia. 

 To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz przez osoby o 

ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych albo z braku 

doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są nadzorowane lub otrzymały instrukcje 

dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumienia zagrożeń. 

 Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że są w wieku 

powyżej 8 lat i są nadzorowane. 

 Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem, trzymać je z dala od urządzenia i przewodu 

zasilającego. 

 Przechowuj wszystkie opakowania (plastikowy worek, polistyren itp.) W miejscu 

niedostępnym dla dzieci, ponieważ istnieje ryzyko uduszenia. 

 Przed użyciem sprawdź ogólny stan urządzenia. Sprawdź, czy żadna część nie jest 

uszkodzona lub czy nie ma żadnych błędów, które mogłyby wpłynąć na jej działanie, w 

przeciwnym razie skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem. 

 To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Każde inne użycie jest 

uważane za niewłaściwe i niebezpieczne. 

 Nie używaj tego urządzenia na zewnątrz. 

 Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła (grzejników, pieców itp.) lub bezpośredniego 

światła słonecznego i nie wystawiaj go na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, 

śnieg, słońce, mróz, wilgotność itp.). 

 Unikaj umieszczania urządzenia na sprzęcie stereo emitującym ciepło. 

 Nie zakrywaj urządzenia podczas użytkowania. 
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 Nigdy nie czyść urządzenia za pomocą łatwopalnych produktów. 

 Nie przechowywać ani nie rozpylać łatwopalnych gazów lub cieczy w pobliżu urządzenia. 

 Aby uniknąć niebezpieczeństwa, nigdy nie wymieniaj uszkodzonego kabla samodzielnie. 

Skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem. 

 Upewnij się, że napięcie w Twojej instalacji elektrycznej są zgodne z danymi na tabliczce 

znamionowej urządzenia, które musi być podłączone do systemu z zatwierdzonym 

uziemieniem. Nieprawidłowe naprawy lub połączenia są niebezpieczne. W przypadku 

jakichkolwiek wątpliwości należy zlecić sprawdzenie instalacji elektrycznej. 

 To urządzenie musi być właściwie uziemione dla twojego bezpieczeństwa. Nigdy nie przecinaj 

ani nie usuwaj przewodu uziemiającego dołączonego przewodu. 

 Ze względów bezpieczeństwa nie należy używać przedłużacza. 

 Jeśli twoje urządzenie jest uszkodzone (poważny wstrząs) lub doznało jakiejś formy 

uszkodzenia (wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar), może być niebezpieczne. Odłącz 

wtyczkę i zlecaj kontrolę urządzenia autoryzowanemu serwisowi. 

 W razie przypadkowego przepływu cieczy (z rozbitej butelki lub innej) na elementach 

elektrycznych (silnik lub inny element), natychmiast odłącz wtyczkę zasilania. 

 Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem lub obrażeń, nie zanurzaj kabla, wtyczki ani aparatu w 

wodzie lub innym płynie. Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami. 

 Nie pozwól, aby przewód zwisał ze stołu lub miał kontakt z ostrymi lub gorącymi częściami. 

 Nie ciągnij za przewód, aby odłączyć urządzenie, tylko chwyć za wtyczkę i wyciągnij ją. 

 Nigdy nie blokuj wylotów powietrza urządzenia takimi przedmiotami, jak odzież, plastikowe 

torby lub papierowe torby. Nie umieszczaj chłodziarki na miękkiej powierzchni, na przykład na 

łóżku lub sofie, ponieważ kanały powietrzne mogą zostać zablokowane. 

 Nie należy przenosić urządzenia za przewód zasilający ani używać tego przewodu jako 

uchwytu. 

 Nie umieszczaj urządzenia ani nie przechowuj go tam, gdzie może spaść lub gdzie można je 

zalać wodą (prysznic, wanna, umywalka, ...). 

 Odłącz urządzenie po każdym użyciu. Ważne jest, aby upewnić się, że urządzenie jest 

odłączone od sieci przed wykonaniem konserwacji lub czyszczenia (odłącz wtyczkę zasilania), 

w przypadku burzy lub gdy nie zamierzasz używać chłodziarki przez dłuższy czas. 

 Nadużywanie alkoholu jest niebezpieczne dla zdrowia, konsumuj z umiarem. 

UWAGA : 

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie zdejmuj pokrywy ani tylnego panelu urządzenia. 

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na działanie wody 

lub wilgoci.
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Błysk pioruna z symbolem grotu strzałki w trójkącie 

równobocznym ma na celu ostrzeżenie użytkownika o 

obecności nieizolowanego niebezpiecznego napięcia w 

obudowie urządzenia, które może mieć wystarczającą 

wielkość, aby stanowić ryzyko porażenia prądem. 

Symbol wykrzyknika w trójkącie równobocznym ma na celu 

ostrzeżenie użytkownika o obecności instrukcji w 

dokumentacji towarzyszącej urządzeniu podczas jego 

eksploatacji i konserwacji. 

W przypadku nieprzestrzegania instrukcji użytkowania odpowiedzialność Climadiff nie może być 

kwestionowana w odniesieniu do problemów, które mogą wyniknąć. 

 

 To urządzenie jest zgodne z następującymi normami europejskimi: 

 2014/35 / UE w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego 

 2014/30/EU w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 
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2. OPIS URZĄDZENIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Przezroczyste drzwi z oświetleniem LED 

2. Panel sterowania 

3. Przycisk POWER (włącza i wyłącza urządzenie) 

4. Wyświetlacz LCD (pokazuje listę aktualnych rodzajów i 

ustawień wina) 

5. Przycisk UP (pozwala wybrać rodzaj wina i jego 

temperaturę) 

6. Przycisk DOWN (pozwala wybrać rodzaj wina i jego 

temperaturę) 

7. Przycisk SELECT (aby potwierdzić wybór na ekranie) 

8. Gniazdo prądu stałego 

9. Wylot powietrza 

10. Wlot powietrza 

11. Złącze DC 

12. Wtyk DC 

13. Arkusz CA 

14. Tylny panel 

15. Rama drzwi 
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3. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 

To urządzenie jest bardzo łatwe w użyciu, działa zgodnie z systemem chłodzenia Peltiera 

(termoelektrycznym), aby schłodzić lub podgrzać butelkę wina. Wybierz jedną spośród 36 wstępnie 

ustawionych temperatur, a następnie urządzenie zacznie działać. 

Rozlegnie się alarm dźwiękowy informujący, że temperatura wybrana do ochłodzenia lub podgrzania wina 

została osiągnięta. 

Dzięki opatentowanej technologii SCD (system bezpośredniego przewodzenia), to urządzenie ma dobre 

parametry chłodzenia, zużywając przy tym mniej energii. Dzięki jego konstrukcji z dumą zaprezentujesz 

swoim gościom, podczas kolacji, tę chłodziarkę do butelek:  

Opatentowana technologia SCD (system bezpośredniego przewodzenia), 

  Szybkość chłodzenia zależy od temperatury pomieszczenia, w którym znajduje się VINICAVE i od 

temperatury wina. Ogólnie wydajność urządzenia jest następująca: 

- spada i osiąga 12 ° C w ciągu pierwszych dwóch godzin, 

- możesz cieszyć się czerwonym winem po godzinie.  

  Konstrukcja komory chłodzenia zapewnia lepszą izolację termiczną, 

  Wykorzystaj ogromną bibliotekę zadanych temperatur, aby wybrać idealną temperaturę dla swojego 

wina, 

  Dotykowe sterowanie ekranem LCD, 

  Precyzyjna kontrola temperatury w celu zapewnienia najlepszego aromatu i najlepszego smaku wina, 

  Opatentowany design i technologia, 

  Nadaje się do butelek na wino o średnicy do 85 mm. 

 

 

 

 

4. DZIAŁANIE URZĄDZENIA 

1. Rozpakuj urządzenie z pudełka 

Po wyjęciu kartonu sprawdź, czy są następujące 3 elementy: 

  Chłodziarka do butelek 

  Adapter AC / DC 

  Instrukcja obsługi 
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2. Zmiana wskazania temperatury ° C / ° F 

Gdy zasilanie jest wyłączone, naciśnij jednocześnie przyciski POWER (3) i SELECT (7) przez 1 sekundę, 

domyślnie temperatura będzie wyświetlana w "Fahrenheit" na monitorze LCD. Naciśnij UP / DOWN raz 

(5/6), aby zmienić na "Celsjusza" i naciśnij ponownie, aby wybrać "Farenheita", następnie naciśnij SELECT 

(7), aby potwierdzić wybór "Fahrenheita" lub "Celsjusza". 

 

Urządzenie wyłączy się automatycznie. Nowe ustawienie będzie również skuteczne przy następnym 

uruchomieniu chłodziarki do butelek. 

 

Opis działania 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk POWER (3), aby włączyć urządzenie. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a 

wyświetlacz LCD włączy się i na krótko zobaczysz ikony. W tym samym czasie światło wewnętrzne 

uaktywni się, a etykieta butelki będzie łatwo widoczna przez przezroczyste drzwi. 

 

Na ekranie pojawi się pierwszy możliwy wybór. 

 

Naciśnij przycisk WYBIERZ (7), a następnie GÓRA / DÓŁ (5/6), aby przewinąć typy win "CZERWONE 

WINO", "BIAŁE WINO" i "SZAMPAN". Naciśnij ponownie przycisk SELECT (7), aby wybrać jeden z 3 

rodzajów oferowanych win i uzyskać dostęp do szczegółowej listy win. 
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Naciśnij W GÓRĘ / W DÓŁ (5/6), aby przewinąć różne sugerowane nazwy win z wybranej kategorii 

(czerwone wino, białe wino lub szampan). Na końcu każdej listy dostępna jest opcja "EXIT". Naciśnij 

przycisk SELECT (7), aby potwierdzić tę opcję i powrócić do poprzedniego menu. 

 

Naciśnij przycisk SELECT (7), aby wybrać odpowiednią nazwę wina. Urządzenie wykryje aktualną 

temperaturę butelki wina w ciągu 1 minuty i wyświetli najlepszą temperaturę do podania i degustacji 

wybranego wina. Urządzenie zacznie chłodzić lub podgrzewać butelkę. 

 

Gdy butelka wina osiągnie żądaną temperaturę, urządzenie zadzwoni 3 razy w odstępie 1 sekundy i napis 

"CHEERS! Pojawi się na ekranie. Wybrana temperatura zostanie automatycznie utrzymana.  

 

Normalne jest, że urządzenie włącza się lub wyłącza, aby utrzymać wybraną temperaturę. Jeśli 

zresetowałeś ustawienie i zmieniłeś nazwę wina wraz z temperaturą, twoja chłodziarka do butelek zacznie 

dzwonić ponownie po osiągnięciu nowej wybranej temperatury.. 

 

Główną funkcją tego urządzenia jest nie tylko "schłodzenie" lub "rozgrzanie" wina, ale także utrzymanie 

wybranej temperatury. Użytkownik musi jednak pamiętać, że białe wino należy umieścić w lodówce przed 

umieszczeniem w chłodnicy, aby je odświeżyć. W przeciwnym razie odświeżenie butelki białego wina 

zajmie więcej niż godzinę. 
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5. TYPES DE VINS & TEMPÉRATURES 

TYPE DE VIN °C °F 

CHAMPAGNE 

Asti Spumante 6 43 

Champagne 6 43 

Mousseux 7 45 

VIN ROUGE 

Bardolino 13 55 

Beaujolais 13 55 

Bordeaux 17 63 

Bourgueil 14 57 

Bourgogne 17 63 

Cabernet Sauvignon 18 65 

Chianti 17 63 

Chilien 17 63 

Chinon 14 57 

Merlot 18 64 

Pinot Noir 17 63 

Vin rouge de table 13 55 

Rioja 16 61 

Rosé 12 54 

Sancerre 13 55 

Shiraz 18 64 

Syrah 16 61 

Toro 16 61 

Valpolicella 14 57 

Porto Vintage 18 65 

Zinfandel 16 60 

VIN BLANC 

Chardonnay 9 48 

Chablis 8 46 

Chenin Blanc 7 45 

Muscadet 6 43 

Pinot Gris 9 48 

Riesling 8 46 

Rioja 8 46 

Sancerre 7 45 

Sauternes 10 50 
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Sauvignon Blanc 7 45 

Sémillon 9 48 

Vin blanc de table 6 42 

 

6. OBSŁUGA 

1.  Nie zapomnij wyjąć przewodu z gniazdka przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych 

przy urządzeniu. 

2.  Wytrzyj zewnętrzne części miękką, suchą ściereczką. Nie używaj gąbki ściernej. 

 

Uwaga: Nigdy nie używaj alkoholu ani rozpuszczalników do 

czyszczenia urządzenia. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie 

lub innym płynie. 

 

7. CZĘŚCI ZAMIENNE 

Żadne części zamienne nie są dostępne dla tego produktu. Faktura zakupu jest traktowana jako dowód 

uzyskania gwarancji. 

 

8. ENVIRONNEMENT 

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

elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Zapewniając właściwą utylizację tego 

produktu, zapobiegniesz potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i 

zdrowia ludzkiego, które mogą być spowodowane niewłaściwą obsługą odpadów tego 

produktu. 

 

Symbol przekreślonego pojemnika na śmieci umieszczony na urządzeniu wskazuje, że produkt ten będzie 

musiał być traktowany oddzielnie od pozostałych odpadów domowych pod koniec jego cyklu użycia. 

Dlatego należy go zabrać do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych. 
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9. OSTRZEŻENIE 

W trosce o ciągłe doskonalenie naszych produktów zastrzegamy sobie możliwość zmiany parametrów 

technicznych bez powiadomienia. 

 

Gwarancje produktów marki CLIMADIFF są określane wyłącznie przez dystrybutorów, których wybraliśmy. 

Nic w niniejszym dokumencie nie może być interpretowane jako dodatkowa gwarancja.   

 

FRIO ENTREPRISE nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne, pominięcia i nie opisanie ich w tej 

instrukcji.   

 

 


