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Uwagi dotyczące utylizacji 

Urządzenie zawiera materiały wielokrotnego użytku i 
należy je odpowiednio utylizować – nie z niesortowanymi 
odpadami komunalnymi. Urządzenia, które nie są już 
potrzebne, należy utylizować w profesjonalny i właściwy 
sposób, zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami i 
ustawami. 

Podczas utylizacji urządzenia należy upewnić się, że obwód czynnika 
chłodniczego nie jest uszkodzony, aby zapobiec niekontrolowanym 
wyciekom znajdującego się w nim czynnika (dane na tabliczce 
znamionowej) i oleju. 

• Wyłączyć urządzenie. 
• Wyciągnąć wtyczkę zasilania. 
• Przeciąć kabel przyłączeniowy. 

 

OSTRZEŻENIE 
Niebezpieczeństwo uduszenia w związku z zastosowaniem 
materiału opakowaniowego i plastikowej folii! 
Nie pozwalać dzieciom bawić się materiałami opakowaniowymi. 
Zabrać materiał opakowaniowy do punktu zbiórki. 

 
Zakres stosowania urządzenia 

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do chłodzenia win w 

środowisku domowym lub podobnym. Obejmuje to, na przykład, 

użytkowanie: 

- w kuchniach pracowniczych, pensjonatach, 

- przez gości w domkach letniskowych, hotelach, motelach i innych 
formach zakwaterowania, 

- w gastronomii i podobnych usługach w sprzedaży hurtowej. 

 Urządzenie należy użytkować wyłącznie w sposób zwyczajowo 
przyjęty w środowisku domowym. Wszystkie pozostałe rodzaje 
użytkowania są niedopuszczalne. Urządzenie nie służy do 
przechowywania i chłodzenia lekarstw, osocza, preparatów 
laboratoryjnych lub podobnych substancji i produktów objętych przez 
Dyrektywę 2007/47/WE dotyczącą wyrobów medycznych. 
Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może doprowadzić do 
uszkodzenia lub zepsucia przechowywanych towarów. Ponadto, 
urządzenie nie jest przeznaczone do pracy w przestrzeniach 
zagrożonych wybuchem. 

 
 
 

Opis urządzenia 
 
 

Blokada 
 
 
 

Elementy obsługi 

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia 

• Aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia, urządzenie 

powinno być zdekompresowane i ustawiane przez dwie osoby. 
 
• W przypadku uszkodzenia urządzenia w trakcie dostawy, należy 

skontaktować się z dostawcą bezpośrednio przed podłączeniem do 

zasilania elektrycznego. 
 
• Aby zapewnić bezpieczną eksploatację, należy upewnić się, że 

urządzenie jest skonfigurowane i podłączone w sposób opisany w 

niniejszej instrukcji obsługi. 
 
• W razie wystąpienia usterki urządzenie należy odłączyć od sieci 

elektrycznej. Wyciągnąć wtyczkę, wyłączyć lub wyjąć bezpiecznik. 
 
• Przy odłączaniu urządzenia, należy ciągnąć za wtyczkę, nie za kabel. 
 
• Wszelkie naprawy i prace przy urządzeniu powinny być 

przeprowadzane wyłącznie przez dział obsługi klienta, ponieważ 
praca, na którą nie uzyskano zezwolenia może okazać się bardzo 
niebezpieczna dla użytkownika. Ta sama uwaga odnosi się do zmiany 
kabla zasilania. 

 
• Nie wprowadzać otwartego ognia lub źródeł zapłonu do wnętrza 

urządzenia. Podczas transportu i czyszczenia urządzenia należy 
sprawdzić, czy obwód czynnika chłodniczego nie jest uszkodzony. W 
razie uszkodzenia należy upewnić się, że w pobliżu nie ma źródeł 
zapłonu i dobrze przewietrzyć pomieszczenie. 

 
• Nie wolno stawać na cokole, szufladach lub drzwiach, ani 

wykorzystywać ich do podpierania innych przedmiotów. 
 
• Urządzenie nie może być użytkowane przez dzieci poniżej 8 roku 

życia, a także przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, 
sensorycznymi lub umysłowymi lub nieposiadającymi doświadczenia 
i wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem lub są instruowane 
przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo w zakresie 
korzystania z tego urządzenia. Nie wolno pozwalać małym dzieciom 
bawić się urządzeniem. 

 
• Unikać dłuższego kontaktu skóry z zimnymi powierzchniami lub 

schłodzoną i zamrożoną żywnością. Może to powodować bóle, 
drętwienie i odmrożenia. W przypadku długotrwałego kontaktu ze 
skórą, należy stosować środki ochronne, np. zakładać rękawice. 

 
• Nie wolno spożywać jedzenia, które było przechowywane zbyt długo, 

ponieważ może spowodować zatrucie pokarmowe. 
 
• Nie przechowywać w urządzeniu materiałów wybuchowych ani 

aerozoli z palnymi propelentami, takimi jak butan, propan, pentan itp. 
Podzespoły elektryczne mogą spowodować samozapłon ulatniającego 
się gazu. Użytkownik może zidentyfikować takie aerozole na 
podstawie drukowanej treści lub symbolu płomienia. 

 
• Nie wolno używać urządzeń elektrycznych we wnętrzu urządzenia. 
 
• Jeśli urządzenie jest zamykane, nie należy przechowywać klucza w 

pobliżu urządzenia lub w miejscu dostępnym dla dzieci. 
 
• Urządzenie jest przeznaczone do użytku w zamkniętych 

pomieszczeniach. Nie obsługiwać urządzenia na zewnątrz lub w 
miejscach, gdzie jest ono narażone na zachlapanie wodą lub wilgoć. 

 
- Specjalne lampy (żarówki, LED, świetlówki) w urządzeniu służą do 

oświetlania wnętrza urządzenia i nie nadają się do oświetlenia 
pomieszczenia.

Półki 
 
 
 
 

 

 

 

 

Filtr z węglem aktywnym 

 

Tabliczka znamionowa 
 
 

Stopy o regulowanej wysokości 
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Klasa klimatyczna 

Urządzenie jest ustawione tak, aby pracować w określonym zakresie 
temperatury według jego klasy klimatycznej. Tych zakresów 
temperatury nie należy przekraczać. Klasa klimatyczna jest podana na 
tabliczce znamionowej. 

Klasa klimatyczna Temperatura w pomieszczeniu 

SN                            +10°C do +32°C  
N                              +16°C do +32°C  
ST                            +16°C do +38°C  
T                              +16°C do +43°C 
SN-ST                      +10°C do +38°C  
SN-T                          +10°C do +43°C 

 
 
 

Ustawianie 

- Nie umieszczać urządzenia w miejscach narażonych na bezpośrednie 

działanie promieni słonecznych lub obok kuchenki, grzejnika lub 

podobnych źródeł ciepła. 

• Podłoga, na której stoi urządzenie, powinna być pozioma i równa. 
Nierówności podłogi kompensować za pomocą regulowanych nóżek. 
Zawsze sprawdzić, czy wentylacja jest wystarczająca i powietrze 
przepływające na zewnątrz ma ujście. 
• Norma EN 378 określa, że pomieszczenie, w którym zostanie 

ustawione urządzenie, musi mieć kubaturę 1 m3 na 8 g czynnika 
chłodniczego R600a w urządzeniu, tak aby uniknąć tworzenia się 
wybuchowej mieszaniny gazu z powietrzem w pomieszczeniu, w 
którym znajduje się urządzenie, w razie nieszczelności w obwodzie 
czynnika chłodniczego. Ilość czynnika chłodniczego zastosowanego 
w danym urządzeniu podana jest na tabliczce znamionowej wewnątrz 
urządzenia. 

• Urządzenie należy zawsze ustawiać bezpośrednio przy ścianie. 

Elementy obsługi i sterowania 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Wskaźnik temperatury 

2 Przyciski ustawiania temperatury 

3 Wyłącznik dźwiękowego sygnału ostrzegawczego 

4 Włącznik wentylatora 

5 Blokada rodzicielska 

6 Włącznik 

 

 

Włączanie i wyłączanie urządzenia 

Przed pierwszym włączeniem należy oczyścić wnętrze urządzenia 
(patrz "Czyszczenie"). Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej - 
urządzenie zostaje włączone. 
 
• Aby włączyć urządzenie: Nacisnąć przycisk On/Off, aż zaświeci się 

wyświetlacz. 
 
• Aby wyłączyć urządzenie: Przytrzymać przycisk On/Off wciśnięty 

przez ok. 3 sekundy, aż wskaźnik temperatury zgaśnie. 

 

 

Wymiary 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podłączenie elektryczne 

Urządzenie użytkować wyłącznie z prądem zmiennym (AC). 

Dopuszczalne napięcie i częstotliwość podane są na tabliczce 
znamionowej. Położenie tabliczki znamionowej przedstawiono w 
rozdziale zatytułowanym Opis urządzenia. 

Gniazdko musi być prawidłowo uziemione i zabezpieczone 
bezpiecznikiem. Wartość prądu zadziałania bezpiecznika musi wynosić 
między 10 A a 16 A. Gniazdko nie może znajdować się z tyłu 
urządzenia i musi być łatwo dostępne. 

 
Nie wolno podłączać urządzenia za pomocą 
przedłużacza lub rozgałęziacza. 

 
Nie stosować falowników autonomicznych 
(konwersja prądu stałego na prąd 
zmienny/trójfazowy) lub wtyczek 
energooszczędnych. Niebezpieczeństwo 
uszkodzenia elektronicznego układu sterowania! 

Ustawianie temperatury 

Aby obniżyć temperaturę: Nacisnąć przycisk DOWN (W dół). 

Aby podnieść temperaturę: Nacisnąć przycisk UP (W górę). 
 
- Podczas wprowadzania temperatury na wyświetlaczu miga ustawiona 

temperatura. 
- Ustawienia można zmieniać krokowo co 1°C, krótko dotykając ikony. 
- Sterowanie elektroniczne przełączy się automatycznie około 5 sekund 

po ostatnim naciśnięciu przycisku, a na wyświetlaczu pojawi się 
aktualna temperatura. 

 
Jeśli na wyświetlaczu pojawi się F1, urządzenie doznało usterki. Należy 

skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym. 

 

Włącznik wentylatora 
W ten sposób uzyskuje się warunki klimatyczne odpowiadające warunkom 
panującym w winnicy. Korki są zabezpieczone przed wysychaniem ze 
względu na podwyższony poziom wilgotności. 
 
Włączanie: Nacisnąć przycisk Ventilation (Wentylacja). 
Kontrolka w przełączniku zaświeci się. 

Wyłączanie Nacisnąć przycisk Ventilation (Wentylacja). 
Kontrolka w przełączniku ściemnia się. 

 

Przechowywanie wina 
W przypadku przechowywania wina przez dłuższy czas, należy je 
przechowywać w temperaturze między 10°C a 14°C. 

Jest to temperatura panująca w winiarniach i jest odpowiednia dla 

właściwego dojrzewania wina. 

Poniżej podano zakresy temperatury zalecane dla picia różnych 
rodzajów wina. 

Czerwone wina:   +14°C do +18°C  

Różowe wina:   +10°C do +12°C  

Białe wina:   +8°C do +12°C 

Wina musujące, Prosecco:  +7°C do +9°C 

Szampan:   +5°C do +7°C 

 
Przestroga! 
Maksymalne obciążenie półek drewnianych wynosi 80 kg. 
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Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy 

Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy, który pomaga chronić wina przed 

nadmiernymi wahaniami temperatury. 

• Jest on emitowany po pozostawieniu drzwi otwartych na 
dłużej niż około 60 sekund. Dźwiękowe urządzenie 
ostrzegawcze wyłącza się poprzez dotknięcie przycisku 
ALARM. 

• Jest on emitowany, gdy we wnętrzu staje się zbyt ciepło lub zbyt 
zimno.  Wyświetlacz temperatury będzie również migać.  
Dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze wyłącza się poprzez dotknięcie 
przycisku ALARM. Wyświetlacz temperatury będzie migać do czasu 
usunięcia przyczyny alarmu. 

 
 
 
 

Funkcje dodatkowe 

W trybie ustawień można ustawić blokadę rodzicielską i jasność 
wyświetlacza. Blokadę rodzicielską zaprojektowano w celu ochrony 
urządzenia przed przypadkowym wyłączeniem. 

Aktywacja trybu ustawień 
•  Nacisnąć przycisk Ventilation (Wentylacja) przez ok. 5 sekund. 
- Na wyświetlaczu pojawia symbol C 
oznaczający blokadę rodzicielską. 
Uwaga: Zmieniana wartość miga. 

• Wybrać żądaną funkcję, naciskając przycisk Up (W górę)/Down (W 

dół): 

c = blokada rodzicielska, h = jasność wyświetlacza 

• Teraz wybrać/potwierdzić funkcję, naciskając krótko przycisk 

Ventilation (Wentylacja): 
 

> Aby uzyskać c = blokada rodzicielska, należy 

nacisnąć przycisk Up (W górę)/Down (W dół), aby 

wybrać 
c1 = blokada rodzicielska włączona (On) lub 
c0 = blokada rodzicielska wyłączona (Off) i 
potwierdzić przyciskiem Ventilation (Wentylacja). 
Gdy świeci się symbol , blokada rodzicielska jest aktywowana. 

 
> Aby uzyskać h = jasność, należy nacisnąć przycisk 

Up (W górę)/Down (W dół), aby wybrać 
h1 = minimalna jasność do 
h5 = maksymalna jasność i potwierdzić przyciskiem 
Ventilation (Wentylacja). 

 

Wyjście z trybu ustawień 
Wyjść z trybu ustawień poprzez naciśnięcie przycisku On/Off; po 2 
min elektroniczny system przełącza się automatycznie. Normalny tryb 
działania jest ponownie aktywowany. 

 
Oświetlenie wewnętrzne 

Dane żarówki: 15 W (nie stosować 
żarówki o mocy przekraczającej 15 
W). Napięcie powinno być zgodne z 
danymi na tabliczce znamionowej. 
Gniazdko: E 14. 

 
Wymiana żarówki: 

Wyciągnąć wtyczkę z gniazda lub 

wyłączyć/wykręcić bezpiecznik. 
 

Wymienić żarówkę za panelem 
operacyjnym. 

Wymiana powietrza poprzez filtr z węglem aktywnym. 

Sposób dojrzewania wina zależy 
od warunków otoczenia. Jakość 
powietrza to zatem czynnik 
decydujący o zachowania dobrej 
jakości wina. 
 
Zalecamy raz do roku wymienić 
filtr przedstawiony na ilustracji.  
Filtry można uzyskać u 
sprzedawcy. 
 

Wymiana filtra: 
Chwycić filtr za uchwyt. Obróć 
go o 90° w prawo i wyjąć. 
 
Wkładanie filtra: Włożyć z 
uchwytem w położeniu 
pionowym. Obrócić go o 90° w 
lewo lub w prawo, aż zatrzaśnie 
się we właściwym miejscu. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Blokada bezpieczeństwa 

Blokowanie urządzenia 
• Włożyć klucz, jak wskazuje 
strzałka 1. 
• Obrócić klucz o 90°. 

Aby odblokować urządzenie, tę 
samą procedurę należy powtórzyć 
w tej samej kolejności. 
 

Rozmrażanie 

Urządzenie rozmraża się automatycznie. 

 

Czyszczenie 

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze wyłączyć 
urządzenie. Wyciągnąć wtyczkę z gniazda lub wyłączyć/wykręcić 
bezpiecznik. 

Oczyścić wnętrze, wyposażenie i ściany zewnętrzne letnią wodą i 
niewielką ilością detergentu. Nie wolno używać ściernych lub 
kwaśnych środków czyszczących ani rozpuszczalników 
chemicznych. 

Nie stosować urządzeń czyszczących parą, ze 
względu na ryzyko urazów i uszkodzeń. 

• Upewnić się, że woda stosowana do czyszczenia nie przenika do 
elementów elektrycznych lub do kratki wentylacyjnej. 

• Raz do roku należy usuwać pył z urządzenia chłodniczego i 
znajdującej się w tylnej części urządzenia metalowej siatki wymiennika 
ciepła. 
• Unikać uszkodzenia i nie usuwać tabliczki znamionowej wewnątrz 
urządzenia. Jest to bardzo ważne dla celów czynności serwisowych. 
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Usterki 

Poniższe usterki można usunąć samodzielnie sprawdzając 

ewentualne przyczyny. 
• Urządzenie nie działa: 
- Czy urządzenie jest włączone? 
- Czy wtyczka jest prawidłowo umieszczona w gnieździe? 
- Czy bezpiecznik jest nienaruszony? 
• Głośne dźwięki podczas pracy: 
- Czy urządzenie jest stabilnie ustawione na podłodze? 
- Czy urządzenie wprawia w drgania znajdujące się w pobliżu meble 

lub przedmioty? Upewnić się, że urządzenie jest stabilne i czy 
wszystkie części z tyłu mogą swobodnie wibrować. Należy pamiętać, 
że odgłosów wywoływanych przez obwód czynnika chłodniczego nie 
da się uniknąć. 

• Temperatura nie jest wystarczająco niska: 
- Czy ustawienie temperatury jest prawidłowe (patrz "Ustawianie 

temperatury")? 
- Czy termometr zainstalowany oddzielnie wskazuje prawidłowy 
odczyt? 
- Czy układ wentylacji działa prawidłowo? 
- Czy urządzenie jest ustawione zbyt blisko źródła ciepła? 

Jeżeli nie jest to żadna z powyższych 
przyczyn i nie można usunąć usterki 
samodzielnie, należy skontaktować 
się z najbliższym działem obsługi 
klienta podając oznaczenie typu 1, 
numer serwisowy 2 i numer 
urządzenia 3 wskazane na tabliczce 
znamionowej. Tabliczka znamionowa 
znajduje się w komorze lodówki po 
lewej stronie. 

 

Wyłączanie urządzenia 
Jeśli urządzenie ma pozostać wyłączone przez dłuższy czas, należy je 
wyłączyć i wyjąć wtyczkę lub wyłączyć lub wykręcić bezpiecznik. 
Oczyścić urządzenie i pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec 
nieprzyjemnym zapachom. 

 
Urządzenie jest zgodne z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa i 

dyrektywami 2004/108/WE i 2006/95WE. 

 
Wszystkie typy i modele są przedmiotem ciągłego doskonalenia i w 
związku z tym producent zastrzega sobie prawo do dokonywania 
modyfikacji w zakresie kształtu, wyposażenia i technologii. 

 
 
 
 

Zamiana zawiasów drzwiowych 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
Wykręcić śrubę z dolnego wspornika 
zawiasu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
Podnieść drzwi 1, przechylić w prawo 
2 i zdjąć 3. 

 
 
 
 
 

 

3. 
Przełożyć uchwyt na przeciwległą stronę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
Obrócić dolny sworzeń zawiasu o 90° i wyjąć.  
 
Włożyć sworzeń po przeciwległej stronie i 
obrócić o 90°.  
 
 
 
 

 

5. 
Przełożyć elementy górnego zawiasu 
na przeciwległy bok. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. 
Przełożyć dolny sworzeń zawiasu na 
przeciwległy bok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. 
Umieścić drzwi na górnym sworzniu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 
Przechylić drzwi do wewnątrz od lewej 1.  
Przymocować sworzeń zawiasu śrubą 2. 


