
  

INSTRUKCJA OBSŁUGI – AV22XI 

 

 

 



 

 

 

1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE INSTALACJI 

 Przed rozpoczęciem korzystania z winiarki. 

 

- Zdjąć zewnętrzne i wewnętrzne opakowanie. 

- Sprawdź zawartość: AV22XI, 3 półki i 1 instrukcja obsługi. 

- Przed uruchomieniem należy pozostawić urządzenie w pozycji pionowej w stanie spoczynku przez 

około 24 godziny. Ograniczy to możliwość awarii systemu chłodzenia z powodu transportu. 

- Wyczyść wnętrze miękką ściereczką i letnią wodą. 

- Podczas instalacji urządzenia należy wybrać autoryzowaną lokalizację. 

- Umieść urządzenie na podłodze, która jest wystarczająco mocna, aby utrzymać je po pełnym 

naładowaniu.  

- Urządzenie należy trzymać z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła (piec, grzejnik, 

kaloryfer, itp.). Narażenie na bezpośrednie działanie promieni słonecznych może mieć wpływ na powłokę 

akrylową, a źródła ciepła mogą zwiększać zużycie energii. Ekstremalnie niskie lub wysokie temperatury 

otoczenia mogą również powodować słabą wydajność urządzenia. 

- Konieczna jest odpowiednia wentylacja, nie należy zasłaniać żadnego wylotu powietrza. 

- Nie jest przeznaczone do umieszczenia w garażu, piwnicy lub podobnym miejscu. 

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. 

- To urządzenie jest przeznaczone do pełnej integracji. 

- Ta jednostka jest przeznaczona wyłącznie do przechowywania wina. 

- Urządzenie to wykorzystuje palny gaz chłodzący, dlatego prosimy nie uszkadzać węża chłodzącego 

podczas transportu. 

 

Uwaga 

- Przechowuj butelki zamknięte. 

- Nie należy przeciążać urządzenia. 

- Nie otwieraj drzwi bardziej niż jest to konieczne. 

- Nie należy przykrywać półek folią aluminiową ani żadnym innym materiałem, który może 

uniemożliwić prawidłową cyrkulację powietrza. 

- Jeżeli winiarka ma być pozostawiona na dłuższy czas pusta, zaleca się odłączenie urządzenia i, po 

bardzo dokładnym oczyszczeniu, pozostawienie drzwiczek w drzwiach, aby umożliwić cyrkulację 

powietrza i zapobiec powstawaniu pleśni i zapachów. 

 

UWAGA: Należy trzymać urządzenie z dala od wszelkich substancji, które mogłyby spowodować 

zagrożenie pożarowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schematy instalacji 

Drzwi do winiarki zapewniają prawie całkowitą hermetyczność instalacji po jej zabudowaniu. 

 

UWAGA: We wszystkich tych modelach należy uwzględnić niezbędne odstępy między powietrzem 

doprowadzanym i odprowadzanym. 

 

Ciepłe powietrze musi być doprowadzone przez wentylację do tylnej ściany piwnicy, a następnie 

wydalone do góry. Kanały wentylacyjne muszą mieć minimalny przekrój 200 cm².  

 

Ostrzeżenie: Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, kratki wentylacyjne nie mogą być zasłonięte 

lub zakryte. 

 

1. Po ustawieniu i zainstalowaniu piwnicy, należy wyregulować górną blokadę (a) w pobliżu urządzenia 

(b). 

2. Proszę zamocować 3 śruby w górnej części blokady (a) w przewidzianych do tego celu otworach w 

Państwa winiarce (b), poniżej znajduje się schemat wyjaśniający. 

Jednocześnie ustawić dolną blokadę (e) w pobliżu urządzenia (b). 
 



 

a. Górna blokada drzwi b. Winiarka    c. Śruba     d. Śrubokręt e. Dolna blokada drzwi 

 

Plan załadunku 

 

Dla butelek Bordeaux 75cl, łącznie 22 butelki (maks.). 

 
 

 Półki 

 Aby uzyskać łatwy dostęp do butelek, należy wyciągnąć półki tylko do około 1/3 ich głębokości. Półki 

są wyposażone w ogranicznik bezpieczeństwa, który zapobiega ich zbyt dużemu wysunięciu podczas 

załadunku. 

 Aby uniknąć uszkodzenia uszczelki drzwi, należy upewnić się, że drzwi są całkowicie otwarte podczas 

wyciągania półek z komory. Aby wyjąć lub ustawić półki, należy przechylić półkę tak, jak pokazano na 

rysunku i delikatnie pociągnąć lub popchnąć w zależności od potrzeb. 
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 Półka ta została zaprojektowana z wklęsłymi rowkami, na półkach można przechowywać 

również duże butelki z winem. 

 
 

UWAGA! 

Nie należy umieszczać butelek w dolnej części winiarki! W przeciwnym razie butle mogą 

wypaść podczas otwierania drzwi, powodując obrażenia lub szkody materialne.

 
 



Odwracalność drzwiJeśli chcesz odwrócić kierunek otwierania drzwi, które początkowo otwierają się od 

lewej do prawej strony, postępuj w następujący sposób: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przechylić urządzenie o 45°C, usunąć wkręty z dolnego prawego zawiasu i uchwyty śrubowe przy 

pomocy wkrętaka (Rys.1). 

Wypoziomuj winiarkę, mocno przytrzymaj drzwi, a następnie za pomocą wkrętaka wykręć śruby na 

prawym górnym zawiasie. Ostrożnie wyjmij drzwi i zabezpiecz je. Odkręć 2 dolne śruby i zdejmij 

wyłącznik oraz zainstaluj go na górze ościeżnicy. Wykręcić śruby z płyty lokalizacyjnej i zamocować ją 

na drugiej stronie, a następnie obrócić drzwi o 180°C (Rys.2, Rys.3 i Rys.4). 

 

Usuń pasek mocujący B oznaczony strzałkami na schemacie, a następnie usuń wszystkie śruby z 

paska mocującego A w celu usunięcia paska mocującego A. Po prawej stronie przykręcić pręt 

mocujący A, a następnie pręt mocujący B i przymocować drzwi za pomocą śrub. Następnie przykręcić 

uchwyt drzwi po prawej stronie.  

(Rys.5 & Rys.6 & Rys.7).  



2. INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Zaleca się zainstalowanie urządzenia w miejscu, w którym temperatura otoczenia wynosi 16-32°C (klasa 

klimatyczna N). Jeśli temperatura otoczenia jest wyższa lub niższa od zalecanej, może to mieć wpływ na 

działanie urządzenia i może nie być możliwe uzyskanie temperatury w zakresie 5-20°C.. 

 

Ustawianie temperatury 

To jest ekran dotykowy LCD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “ Zasilanie ”  

Gdy wskaźnik ten się świeci, urządzenie działa. 

 

 “          ”  

Wyświetla temperaturę wewnątrz komory winiarki. 

 

 “           ”  

Przycisk służący do podwyższenia temperatury o 1°C. 

 

 “           ”  

Przycisk używany do obniżenia temperatury o 1°C. 

 

 “          ”          

Włącza lub wyłącza światło wewnętrzne. 

Naciśnij ten przycisk, światło jest włączone i nie będzie kontrolowane przez otwarcie drzwi. 

Po ponownym naciśnięciu tego przycisku światło zgaśnie i będzie kontrolowane przez drzwi. 
UWAGA: Całkowite wyłączenie się diody LED po wybraniu opcji OFF powinno potrwać 3 sekundy. 

 

 “          ” 

Włącza i wyłącza urządzenie. 
Naciśnięcie tego przycisku, winiarka działa, naciśnij go ponownie przez 3 sekundy, aby ją wyłączyć. 

Uwaga 

 Temperaturę można regulować od 5 ° C do 20 ° C w zależności od indywidualnych potrzeb. 

   Zaprogramowana temperatura często wynosi 12°C. 

  Temperaturę można wybrać za pomocą   lub   . Zaprogramowana temperatura będzie się 

zwiększać/zmniejszać o 1°C po każdym naciśnięciu przycisku. Gdy ustawiona temperatura osiągnie 

maksymalną wartość 20°C i minimalną wartość 5°C, nie będzie możliwe jej zwiększenie lub 

zmniejszenie. 

 Jeśli chcesz poznać aktualną temperaturę, naciśnij przez 3 sekundy przyciski     i    , a na 

wyświetlaczu pojawi się zmierzona temperatura. Po 5 sekundach ponownie zostanie wyświetlona 

ustawiona temperatura. 

Miganie temperatury: temperatura zmierzona 



Temperatura stała: temperatura zadana 

 

Funkcje użytkowe 

 Funkcja pamięci temperatury:  

W przypadku awarii zasilania, w winiarce zostaną zapisane ostatnie ustawienia, a po ponownym 

włączeniu zasilania, te same ustawienia będą działać ponownie. 

 Alarm otwarcia drzwi: 

Gdy zapomnisz zamknąć drzwi lub gdy nie zostaną one prawidłowo zamknięte, po 5 minutach włączy 

się alarm dźwiękowy. Należy upewnić się, że drzwi zostały prawidłowo zamknięte, aby uniknąć strat 

energii. 

 Alarm temperatury: 

Jeśli temperatura wewnętrzna jest wyższa niż 23°C, na wyświetlaczu pojawi się komunikat "HI" i co 

godzinę włączy się alarm dźwiękowy. Ten alarm poinformuje Cię, że temperatura wewnętrzna jest zbyt 

wysoka, sprawdź jaki jest tego powód. Jeśli temperatura wewnętrzna jest niższa niż 0°C, na 

wyświetlaczu pojawi się komunikat "LO" i alarm dźwiękowy, a wskaźnik awarii zabrzmi jednocześnie. 

 

Oświetlenie wewnętrzne 

W celu zmniejszenia zużycia energii, oświetlenie wewnętrzne w tej winiarce wyłącza się automatycznie 

po 10 minutach. 

 

Jeśli chcesz, aby wewnętrzne oświetlenie urządzenia było stale włączone, naciśnij przycisk przez 5 

sekund:      na ekranie pojawi się wtedy komunikat "LP". Po 4 sekundach ekran powróci do normalnego 

stanu, a oświetlenie pozostanie włączone do momentu jego wyłączenia.  

Jeśli chcesz powrócić do ustawień początkowych i oszczędzać energię (zalecane), naciśnij przycisk 

przez 5 sekund:     na wyświetlaczu pojawi się wtedy komunikat "LF". Po 4 sekundach wyświetlacz 

powróci do normalnego stanu, a po 10 minutach oświetlenie automatycznie się wyłączy. 

 

3. Wyposażenie  

System chłodzenia. 

Według opinii specjalistów, idealna temperatura do przechowywania win wynosi około 12°C, w 

zakresie od 10° do 14°C. Nie należy mylić z temperaturą serwowania, która różni się w zależności od 

specyfiki każdego rodzaju wina od 5 do 20°C. 

 

Szczególnie ważne jest, aby unikać nagłych zmian temperatury. Zaprojektowane przez specjalistów 

dla enofilów urządzenie to, w odróżnieniu od zwykłej lodówki, uwzględnia wrażliwość wielkich 

roczników na nagłe zmiany temperatury, zapewniając dokładną kontrolę nad stałą średnią 

temperaturą. 

 

System antywibracyjny 

Sprężarka chłodnicza wyposażona jest w specjalne amortyzatory (ciche blokady), a wnętrze winiarki 

jest izolowane od korpusu grubą warstwą pianki poliuretanowej. Te właściwości zapobiegają 

przenoszeniu drgań na Twoje wina. 

 

Odmrażanie 

Twoje urządzenie jest wyposażone w automatyczny cykl odszraniania. Po zatrzymaniu cyklu 

chłodzenia, powierzchnie chłodzone urządzenia automatycznie rozmrażają się. Odzyskana w ten 

sposób woda odszraniająca jest odprowadzana do tacki odparowywania kondensatu umieszczonej z 

tyłu urządzenia w pobliżu sprężarki. Ciepło wytworzone przez sprężarkę powoduje następnie 

odparowanie odzyskanego kondensatu w zasobniku. 

 



System anty-UV 

Światło przyspiesza starzenie się twoich win. W naszych winiarkach z pełnymi drzwiami, Państwa 

wina są naturalnie chronione, oczywiście przy niezbyt częstym otwieraniu drzwi. Ten przeszklony 

model drzwi został specjalnie przygotowany do filtrowania szkodliwych promieni ultrafioletowych, 

dzięki czemu Twoje wina są doskonale chronione. 

 

Wzmocnione bezpieczeństwo 

Ponieważ ta gama urządzeń jest przeznaczona do przechowywania cennych win, zadbaliśmy o dobór 

wysokiej jakości komponentów i zaprojektowanie technik produkcji w celu zapewnienia optymalnego 

bezpieczeństwa pracy. 

 

  



4. PROBLEM I MOŻLIWA PRZYCZYNA 

Możesz rozwiązać wiele prostych problemów w swojej winiarce bez konieczności wzywania serwisu 

pogwarancyjnego. Spróbuj tego z poniższymi sugestiami. 

 

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. 

 
Wymiana żarówki 

Urządzenie to składa się z diod świecących (LED). Ten typ diody nie może być zmieniony przez 

konsumenta. Żywotność tych diod LED jest zazwyczaj wystarczająca, aby nie wprowadzać żadnych 

zmian. Jeśli jednak, i pomimo całej dbałości podczas produkcji winiarki, diody LED są uszkodzone, 

prosimy o kontakt z działem obsługi posprzedażnej w sprawie wszelkich interwencji. 


