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Drogi kliencie, 
 

Dziękujemy za wybranie tego produktu. 

Naszym celem jest umożliwienie Państwu optymalnego i wydajnego wykorzystania tego 

przyjaznego dla środowiska produktu wytwarzanego w naszych nowoczesnych obiektach w ściśle 

określonych warunkach mając na uwadze jakość w odniesieniu do całości. 

 
Zalecamy dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed rozpoczęciem korzystania z 

kuchenki oraz zachowanie jej, by funkcje wbudowanego piekarnika pozostały niezmienne przez długi 

okres. 
 

 

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ I PRZESTRZEGAJ WSZYSTKICH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I 

INSTRUKCJI OBSŁUGI. 

 
Środki bezpieczeństwa 
 
Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko 
pożaru, porażenia prądem i obrażeń osób, w tym: 
Dla Twojego bezpieczeństwa 
 
Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje, nawet jeśli dobrze znasz urządzenie. 
• Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do przechowywania wina. 
• Używaj tego urządzenia tylko zgodnie z opisem w tej instrukcji. Inne niezalecane zastosowania mogą spowodować pożar, 
porażenie prądem lub obrażenia ciała. 
• To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez małe dzieci lub osoby niepełnosprawne, chyba że są one odpowiednio 
nadzorowane przez odpowiedzialną osobę 
w celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z urządzenia. 
 
• Małe dzieci powinny być nadzorowane, aby nie dopuścić do zabawy urządzeniem. 
• Aby zabezpieczyć się przed porażeniem prądem, NIE WOLNO ZANURZAĆ urządzenia, przewodu lub wtyczki w wodzie lub 
rozpylać innego płynu. 
• Odłącz urządzenie z gniazdka, gdy nie jest używane, podczas przenoszenia w inne miejsce i przed czyszczeniem. 
• Aby odłączyć urządzenie, chwyć za wtyczkę i wyciągnij ją z gniazdka. Nigdy nie ciągnij za przewód. 
• Nie używaj urządzenia w obecności wybuchowych i/lub łatwopalnych oparów. 
• Nie umieszczaj urządzenia ani żadnej jego części w pobliżu otwartego ognia, gotujących lub innych urządzeń grzewczych. 
• Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, jeśli urządzenie działa wadliwie, lub jeśli zostało upuszczone lub 
w jakikolwiek sposób uszkodzone. 
• Używanie dodatków niezalecanych przez producenta może być niebezpieczne. 

• Umieść urządzenie na suchej równej powierzchni. 
 

• Nie uruchamiaj, jeśli obudowa jest zdjęta lub uszkodzona. 
 
• Luźne dopasowanie pomiędzy gniazdem prądu a wtyczką może spowodować przegrzanie i zniekształcenie wtyczki. Skontaktuj się 
z wykwalifikowanym elektrykiem, aby wymienić luźne lub zużyte gniazdko. 
• Umieść urządzenie z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła (kuchenka, grzejnik, kaloryfer itp.). 
• To urządzenie jest wolne od CFC i HFC i zawiera niewielkie ilości Isobutanu (R600a), przyjaznego dla środowiska płynu 
chłodzącego. 
• Musisz upewnić się, że obwód chłodzenia nie jest uszkodzony podczas instalacji urządzenia. Jeśli jednak ulegnie uszkodzeniu, 
należy unikać 
bliskości otwartego ognia i wszelkiego rodzaju źródeł ciepła. Pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie, powinno być wentylowane 
przez kilka minut. 
• Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzonym obwodem. 
 
• Upewnij się, że otwory wentylacyjne do i z wbudowanego urządzenia nigdy nie są zablokowane lub zakryte.  Nie ponosimy 
odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzenia lub w wyniku napraw przeprowadzanych przez 
niewykwalifikowany personel. W takim przypadku nie będą miały zastosowania gwarancje ani inne roszczenia z tytułu odpowiedzialności. 
• OSTRZEŻENIE: Nie używaj żadnych urządzeń elektrycznych wewnątrz urządzenia. 
• Nie należy podejmować prób naprawy lub wymiany jakiejkolwiek części urządzenia, chyba że jest to zalecane w tej instrukcji. Wszelkie 
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inne czynności serwisowe należy kierować do wykwalifikowanego technika. 
• Wymień wszystkie panele przed uruchomieniem. 
 
• Do przenoszenia i instalowania urządzenia użyj dwóch lub więcej osób. Nieprzestrzeganie tego może spowodować urazy kręgosłupa 
lub inne obrażenia. 
• Nigdy nie czyść części urządzenia łatwopalnymi płynami. Ich opary mogą powodować zagrożenie pożarowe lub wybuch. Nie 
przechowuj ani nie używaj benzyny ani innych łatwopalnych oparów i cieczy w pobliżu tego lub innego urządzenia. Opary mogą 
powodować zagrożenie pożarowe lub wybuch. 
• Nie podłączaj ani nie odłączaj wtyczki, gdy masz mokre ręce. 
• Zaleca się stosowanie osobnego obwodu elektrycznego, obsługującego tylko twoje urządzenie. Używaj gniazd, których nie można 
wyłączyć za pomocą przełącznika lub łańcuszka. 

 
 
• To urządzenie nie może być używane przez osoby z ograniczeniami umysłowymi (w tym dzieci), brakiem doświadczenia lub wiedzy, z 
wyjątkiem, gdy pod nadzorem doświadczonej i odpowiedzialnej osoby. 

• Upewnij się, że dzieci nie bawią się urządzeniem. 
•  
• Zachowaj te instrukcje 
•  
• Jeśli doświadczasz problemów, zapoznaj się z Przewodnikiem rozwiązywania problemów na końcu tej instrukcji. Zawiera on listę 
problemów operacyjnych, które możesz naprawić samodzielnie. 

• Utylizowanie starego urządzenia 
•  
• Opakowanie urządzenia należy prawidłowo zutylizować. 
• Sprzęt chłodniczy musi być odpowiednio utylizowany w sposób, który chroni środowisko. Dotyczy to Twojego starego urządzenia i nowego 
urządzenia po zakończeniu jego żywotności. 

• OSTRZEŻENIE: Upewnij się, że stare, zużyte urządzenia staną się bezużyteczne przed ich usunięciem przez wyjęcie wtyczki, przecięcie 
kabla sieciowego i usunięcie lub zniszczenie wszelkich zatrzasków lub śrub. W ten sposób uniemożliwisz dzieciom zamknięcie się w 
urządzeniu podczas zabawy (ryzyko uduszenia) lub stworzenia zagrożenia ich życiu w jakikolwiek inny sposób. 
 
Instrukcje dotyczące utylizacji: 
 

• Urządzenia nie wolno wyrzucać do śmietnika ani zwykłych domowych zbiorników na śmieci. 
• Obwód płynu chłodzącego, w szczególności wymiennik ciepła z tyłu/u dołu urządzenia, nie może być uszkodzony. 
 
 
• Symbol  na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy traktować jak zwykłych odpadów 
domowych, ale należy go oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych i elektrycznych. Poprzez prawidłowe utylizowanie tego produktu 
przyczyniasz się do ochrony środowiska i zdrowia swoich bliźnich. Niewłaściwa utylizacja zagraża zdrowiu i środowisku. Więcej informacji 
na temat recyklingu produktu można uzyskać w urzędzie miasta, oddziale utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym zakupiono produkt. 
 

 
Podłączenie do zasilania sieciowego (do zabudowy) 
 
Sprawdź, czy napięcie oznaczone na produkcie odpowiada napięciu zasilania. 
Ten produkt jest wyposażony we wtyczkę 13A zgodną z BS1363. Jeśli ta wtyczka jest nieodpowiednia lub wymaga wymiany, zwróć uwagę 
na następujące kwestie: 
OSTRZEŻENIE: 
 
TO URZĄDZENIE MUSI BYĆ UZIEMIONE. 
 
Ważne: Przewody w przewodzie zasilającym są zabarwione zgodnie z następującym kodem: 
ZIELONY/ŻÓŁTY - UZIEMIENIE NIEBIESKI - NEUTRALNY BROWN - POD NAPIĘCIEM 
To urządzenie jest wyposażone we wtyczkę wyposażoną w bezpiecznik 13 A. W przypadku uszkodzenia bezpiecznika należy go wymienić 
na bezpiecznik zgodny z ASTA (zgodny z BS1362) o tej samej wartości znamionowej. Jeśli musisz wymienić wtyczkę lub jeśli wtyczka jest 

OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała, należy odłączyć 

urządzenie od źródła zasilania przed serwisowaniem. 
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niewłaściwego typu 

dla twego gniazda, usuń je i zastąp go odpowiednim typem. Pozbądź się starej wtyczki w bezpieczny sposób. 
Ponieważ kolory przewodów w przewodzie zasilającym tego urządzenia mogą nie odpowiadać oznaczeniom identyfikującym zaciski 
we wtyczce, wykonaj następujące czynności: ZIELONY/ŻÓŁTY przewód to UZIEMIENIE i musi być podłączony do zacisku 
oznaczonego literą "E" lub symbolem uziemienia lub kolorem ZIELONYM lub ZIELONYM/ŻÓŁTYM. 
NIEBIESKI przewód jest NEUTRALNY i musi być podłączony do terminalu oznaczonego literą "N" lub kolorem CZARNYM. 
Przewód BRĄZOWY jest pod napięniem i musi być podłączony do zacisku oznaczonego literą "L" lub kolorem CZERWONYM. 
Zawsze upewnij się, że uchwyt przewodu wtykowego jest prawidłowo zamocowany. 
 
W razie wątpliwości skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem, który z przyjemnością zrobi to za ciebie. Ten produkt jest zgodny 
z dyrektywą WE 92/31/EWG w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej. 
WTYCZKA Z NIEWYMIENIALNYMI PRZEWODAMI 
 
Jeśli twoje urządzenie jest dostarczane z wtyczką z niewymienialnymi przwodami na przewodzie zasilającym, okaże się, że zawiera 
on bezpiecznik, którego wartość jest podana na podstawie wtyczki lub na podstawce bezpiecznika. Jeśli bezpiecznik wymaga 
wymiany, należy użyć bezpiecznika zatwierdzonego przez ASTA (zgodnej z BS1362) o tej samej wartości. Jeśli zgubisz pokrywę 
bezpiecznika, wtyczki nie wolno używać, dopóki nie zostanie ona otrzymana od dostawcy. 
Jeśli musisz usunąć wtyczkę, odetnij ją od przewodu zasilającego i natychmiast ją wyrzuć. Nigdy nie próbuj ponownie używać tej 
wtyczki ani wkładać jej do gniazda elektrycznego, ponieważ istnieje bardzo duże ryzyko porażenia prądem. 
 

 

 

 

 

 

 
                           Cyfrowy panel sterowania                  Szafa 

 
 

 
FUNKCJE TWOJEJ WINIARKI 
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Drzwi 

Uchwyt 

Półki 

Dolna półka 

Regulowane  nogi 

 
 

Handle- uchwyt, Door – drzwi, Schelves – półki, Condenser – skraplacz, Cabinet – szafka, Leveling shelf – noga poziomująca, Digital 
Control Panel – cyfrowy panel sterowania 

 
Właściwości Twojej chłodziarki do wina (do zabudowy) 

 
 
Instrukcje Instalacji 
 
Przed użyciem chłodziarki do wina: 
 

• Zdejmij całe opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne. 
• Przed podłączeniem chłodziarki do źródła zasilania pozostaw ją w pozycji pionowej na około 2 godziny. 
• Zmniejszy to możliwość nieprawidłowego działania układu chłodzenia w wyniku obchodzenia się podczas transportu. 
• Wyczyść powierzchnię wnętrza letnią wodą za pomocą miękkiej ściereczki. 
• Drzwi tego urządzenia można otworzyć z lewej lub prawej strony. Urządzenie dostarczane jest z otworem drzwi po lewej stronie. Jeśli 
chcesz otwierać drzwi od prawej strony, postępuj zgodnie z instrukcjami "Odwracanie drzwi urządzenia". 

•  
Instalacja Twojej chłodziarki do wina 

 
• Urządzenie przeznaczone jest do wbudowania w szafki kuchenne. 
• Urządzenie należy ustawić w dobrze wentylowanym, suchym pomieszczeniu. 
• Umieść chłodziarkę do wina w pozycji, która jest wystarczająco mocna, aby utrzymać ją z pełnym obciążeniem. 
• Aby wyrównać chłodziarkę do wina, wyreguluj przednie nogi poziomujące na dole chłodziarki. 
• Umieść chłodziarkę do wina z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła (kuchenka, grzejnik, kaloryfer itp.). 
Bezpośrednie działanie promieni słonecznych może wpływać na powłokę akrylową, a źródła ciepła mogą zwiększać zużycie energii 
elektrycznej. Ekstremalne zimne temperatury otoczenia mogą również powodować nieprawidłowe działanie urządzenia. 

• Podłącz chłodziarkę do wina do specjalnie wybranego, łatwo dostępnego gniazdka. Wszelkie pytania dotyczące zasilania i/lub uziemienia 
należy kierować do wykwalifikowanego elektryka lub autoryzowanego punktu serwisowego. 

• Aby zapobiec nagrzewaniu się urządzenia, należy zapewnić odpowiednią szczelinę wentylacyjną i zainstalować odpowiedni panel izolacji 
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termicznej. Należy zapewnić odpowiedni przepływ powietrza do i z układu chłodzenia. 
• Urządzenie musi być zainstalowane we wszystkich przyłączach elektrycznych, hydraulicznych, wodnych i spustowych 
 

 
 
Instrukcje szafy do zabudowy 

 
Drzwi chłodziarki do wina prawie całkowicie zamykają zainstalowany moduł, dlatego w podstawie obudowy musi znajdować się 
odpowietrznik. Ogrzane powietrze musi być odprowadzane poprzez szyb wentylacyjny do tylnej ściany obudowy, a następnie 
odprowadzane do góry. Kanały wentylacyjne powinny mierzyć co najmniej 200 centymetrów kwadratowych w przekroju. 
1. Zdemontuj uszczelkę drzwi po stronie, w której chcesz zainstalować uchwyt - zobaczysz dwa wyznaczone otwory do montażu 
uchwytu. 
2. Zamocuj uchwyt tak, jak pokazano powyżej, za pomocą dwóch śrub, podkładek zabezpieczających i płaskich podkładek. 
 

OSTRZEŻENIE: Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie urządzenia, otwory wentylacyjne nigdy nie 
powinny być zablokowane lub zasłonięte. 

Uwaga 
 

- Przechowuj wino w zamkniętych butelkach. 
- Nie przeciążaj szafy. 
- Nie otwieraj drzwi, chyba że jest to konieczne. 
- Nie przykrywaj półek folią aluminiową lub innym materiałem, który może uniemożliwić cyrkulację powietrza. 
- Jeżeli chłodziarka do wina pozostanie pusta przez dłuższy czas, zaleca się odłączenie urządzenia i po dokładnym oczyszczeniu 

pozostawienie otwartych drzwi, aby umożliwić cyrkulację powietrza wewnątrz szafy, aby uniknąć możliwej kondensacji, pleśni lub 
powstawania nieprzyjemnych zapachów. 

- Wymień uszczelkę drzwi. 
 
Instalacja chłodziarki do wina do zabudowy 

 
- Urządzenie jest zaprojektowane do wbudowania w szafki kuchenne (drzwi) i jest wyposażone w regulowane nóżki, które można zmienić, 

aby pasowały do różnych wysokości blatu. Ta chłodziarka do wina jest w pełni kompatybilna z każdą jednostką kuchenną o głębokości 600 
mm. 

- Otwór wentylacyjny z przodu urządzenia nie może być w żaden sposób zasłaniany ani blokowany. 
- Unikaj umieszczania urządzenia w wilgotnych miejscach. 

 

UWAGA: Upewnij się, że gniazdo i włącznik/wyłącznik 

są łatwo dostępne po zainstalowaniu urządzenia. 
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Uwaga 
 
- Przechowuj wino w zamkniętych butelkach. 
- Nie przeciążaj szafy. 
- Nie otwieraj drzwi, chyba że jest to konieczne. 
- Nie przykrywaj półek folią aluminiową lub innym materiałem, który może uniemożliwić cyrkulację powietrza. 
- Jeżeli chłodziarka do wina pozostanie pusta przez dłuższy czas, zaleca się odłączenie urządzenia i po dokładnym oczyszczeniu 

pozostawienie otwartych drzwi, aby umożliwić cyrkulację powietrza wewnątrz szafy, aby uniknąć możliwej kondensacji, pleśni 
lub powstawania nieprzyjemnych zapachów. 

- Wymień uszczelkę drzwi. 
 
Instalacja chłodziarki do wina do zabudowy 

 
- Urządzenie jest zaprojektowane do wbudowania w szafki kuchenne (drzwi) i jest wyposażone w regulowane nóżki, które można 

zmienić, aby pasowały do różnych wysokości blatu. Ta chłodziarka do wina jest w pełni kompatybilna z każdą jednostką kuchenną 
o głębokości 600 mm. 

- Otwór wentylacyjny z przodu urządzenia nie może być w żaden sposób zasłaniany ani blokowany. 
- Unikaj umieszczania urządzenia w wilgotnych miejscach. 
 
 
Połączenie elektryczne 

 
Sprawdź, czy napięcie oznaczone na produkcie odpowiada napięciu zasilania. 
 
OSTRZEŻENIE: Niewłaściwe użycie uziemionej wtyczki może spowodować ryzyko porażenia prądem. Jeśli przewód zasilający jest 
uszkodzony, oddaj go do naprawy wykwalifikowanemu elektrykowi lub autoryzowanemu serwisowi. To urządzenie powinno być 
odpowiednio uziemione 
dla Twego bezpieczeństwa.  Przewód zasilania tego urządzenia jest wyposażony we wtyczkę, która współpracuje ze standardowymi 
uziemionymi gniazdami, aby zminimalizować możliwość porażenia prądem. W żadnym wypadku nie należy ciąć ani usuwać bolca 
uziemiającego z dostarczonego kabla zasilającego. Dla własnego bezpieczeństwa, to urządzenie musi być prawidłowo uziemione. 
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Model V61B 

 
 

To urządzenie wymaga standardowego gniazdka elektrycznego 220-240V AC ~50 Hz. Należy upewnić się, że gniazdko i obwód zostały 

sprawdzone przez wykwalifikowanego elektryka, aby upewnić się, że gniazdko jest odpowiednio uziemione. Po napotkaniu standardowego 

2-stykowego gniazdka ściennego, Twoim obowiązkiem i odpowiedzialnością jest zastąpienie go prawidłowo uziemionym 3-stykowym 

gniazdem ściennym. 

Przewód powinien być zabezpieczony za urządzeniem i nie powinien być wystający ani zwisający, aby uniknąć przypadkowych obrażeń. 

Urządzenie należy zawsze podłączać do osobnego gniazdka elektrycznego o napięciu znamionowym zgodnym z tabliczką znamionową 

urządzenia. Zapewnia to najlepszą wydajność, a także zapobiega przeciążeniu domowych obwodów elektrycznych, które mogą 

spowodować pożar z powodu przegrzania. Nigdy nie należy odłączać urządzenia, ciągnąc za przewód zasilający. Zawsze chwytaj mocno 

za wtyczkę i wyciągnij ją prosto z gniazda. Napraw lub wymień natychmiast wszystkie kable zasilające które wykazują zużycie lub są w 

inny sposób uszkodzone. Nie używaj przewodu, który wykazuje pęknięcia lub uszkodzenia na całej długości lub na każdym końcu. 

Podczas przenoszenia urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić przewodu zasilającego. Należy zapewnić bezpieczniki elektryczne o 

wartości co najmniej 10 amperów. Jeśli gniazdo nie będzie dostępne po zainstalowaniu urządzenia, podczas instalacji elektrycznej należy 

podjąć odpowiednie środki, aby zapewnić możliwość odłączenia urządzenia od sieci. 

Nie używaj urządzenia z przedłużaczem, chyba że ten przewód został sprawdzony i przetestowany przez wykwalifikowanego technika lub 

serwisanta. Przedłużacz musi być 3-żyłowym przedłużaczem, który ma wtyczkę z uziemieniem i gniazdem, a moc elektryczna przewodu 

musi wynosić 220-240 woltów i co najmniej 10 amperów. 

Odwracanie drzwi urządzenia 
 
Jeśli chcesz odwrócić kierunek otwierania, postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej. 

 Zamknij szklane drzwi i wyjmij dekoracyjną wtyczkę 2. Odkręć górny sworzeń zawiasu 3 i dolny sworzeń zawiasu 8. Ostrożnie 

 podeprzyj szklane drzwiczki dłońmi, aby zapobiec ich upuszczeniu po usunięciu sworznia. (Rysunek 1 i 2) 

 Pociągnij w dół, aby usunąć szklane drzwi i połóż je na zasłanej powierzchni, aby zapobiec porysowaniu. 

 Zdejmij prawą górną płytkę zawiasową 4 odkręcając cztery śruby 1 i wyjmij lewą górną płytkę zawiasową 6 z plastikowej torebki, która 
zawiera instrukcję obsługi, a następnie zainstaluj ją w wyznaczonym położeniu po przeciwnej stronie. (Rysunek 1) 

 Zdejmij dolną płytkę zawiasową 7 odkręcając cztery śruby  Następnie obróć ją i zamontuj po przeciwnej stronie. (Rysunek 2) 
 

 Odwróć szklane drzwi o 180° i zamontuj sworzeń zawiasu 3 i 8 w górnej płycie zawiasowej 6 i dolnej płycie zawiasowej 7 w drzwiach. 
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Upewnij się, że podkładki dystansowe, na których znajdują się sworznie, są prawidłowo ustawione. 

 Wypoziomuj drzwi przez wyregulowanie śrub, które służą do mocowania górnej i dolnej płyty zawiasowej 
 

1. Śruba 

2. Wtyczka dekoracyjna 

3. Górny sworzeń zawiasu 

4. Prawa górna płyta zawiasu 

5. Szklane drzwi 

6. Lewa górna płyta zawiasu 

7.    Dolna płyta zawiasu 

8. Dolny sworzeń zawiasu 

9. Śruby 

10. Szafa 

UWAGA: Wszystkie usunięte części muszą zostać zachowane, aby dokonać 

ponownej instalacji drzwi. 
 

 

 

 

 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             

 
 

 

 

 

 

 

 

OBSŁUGA CHŁODZIARKI DO WINA 

Chłodziarka do wina powinna być umieszczona w miejscu, w którym temperatura otoczenia wynosi pomiędzy 16-35°C/60~95°F. 
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Jeśli temperatura otoczenia jest powyżej lub poniżej tego zakresu, może to mieć wpływ na działanie urządzenia. Na przykład 

umieszczenie urządzenia w skrajnie zimnych lub gorących warunkach może spowodować wahania temperatury wewnątrz 

urządzenia. Nie należy osiągać zakresu 5-22°C/40~72°F. (Szafa) Nie należy osiągać zakresu od 5 do 18°C. (Do zabudowy) 

UWAGA: 
• Gdy po raz pierwszy używasz Chłodziarki do wina lub ponownie uruchomisz Chłodziarkę do wina po dłuższym wyłączeniu, może 
wystąpić kilka stopni odchylenia między temperaturą wybraną a temperaturą wskazaną na wyświetlaczu LED. 
Jest to normalne i wynika z długości czasu aktywacji. Po kilkugodzinnym użytkowaniu Chłodziarki wszystko wróci do normy. 
 
• Jeśli urządzenie zostanie odłączone, utracone zasilanie lub wyłączone, należy odczekać 3 do 5 minut przed ponownym 
uruchomieniem urządzenia. Jeśli spróbujesz uruchomić ponownie przed tym opóźnieniem czasowym, chłodziarka się nie uruchomi. 

 

Użytkowanie i kontrola - V24B 

Sterowanie chłodziarką do wina 
 

 

 

ZASILANIE  
Aby sterować tym urządzeniem, włącz/wyłącz. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk i przytrzymaj przez 5 sekund. 

 

ŚWIATŁO 

Aby sterować włączaniem/wyłączaniem światła wewnętrznego. 
 

 

W GÓRĘ 

Służy do zwiększania (podgrzewania) ustawionej temperatury o 1°C/1°F. 
 

W DÓŁ 

Służy do obniżania (chłodzenia) ustawionej temperatury o 1°C/1°F. 

 
Selektor ºF/ºC 

Wybierz ustawienie wyświetlania temperatury w stopniach Fahrenheita lub Celsjusza. Aby zmienić z Fahrenheita na Celsjusza lub 

z Celsjusza na Fahrenheita, naciśnij jednocześnie przyciski na 5 sekund. 

 

 

 

  
 

Sterownik ustawiania temperatury 
 
• Możesz ustawić żądaną temperaturę, naciskając przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ. Po pierwszym naciśnięciu obu przycisków na 
wyświetlaczu LED pojawi się pierwotna ustawiona temperatura (wstępnie ustawiona temperatura w fabryce to 12°C/54°F). 
• Temperatura zostanie zwiększona o 1°C/1°F, jeśli raz naciśniesz przycisk W GÓRĘ lub temperatura obniży się o 1°C/1°F, jeśli 
naciśniesz przycisk W DÓŁ raz. 
• Aby wyświetlić temperaturę "ustawioną" w dowolnym momencie, naciśnij przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ, "ustawiona" temperatura 
będzie tymczasowo "migać" na wyświetlaczu LED przez 5 sekund. 
• Temperatura przechowywania wewnętrz pojawi się w kolorze niebieskim w okienku wyświetlania temperatury. 
 

UŻYWANIE I OBSŁUGA - V41B 
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        Sterowanie chłodziarką do wina 

 
c 

F 

 
 
 

ZASILANIE  

 
Aby sterować tym urządzen iem, włącz/wyłącz. Aby wyłączyć urządzenie, dotknij i przytrzymaj jednocześnie znaki i    
przez 5 sekund. 

 

USTAWIANIE  

Aby ustawić lub wyświetlić wewnętrzne ustawienie temperatury dla każdej strefy.  

    ŚWIATŁO  

Aby sterować włączaniem/wyłączaniem światła wewnętrznego. 
 

W GÓRĘ  

Służy do podnoszenia (podgrzewania) ustawionej temperatury o 1°C lub 1°F. 

 
W DÓŁ  

Służy do obniżania (chłodzenia) ustawionej temperatury o 1°C lub 1°F. 

 
Selektor ºF/ºC 

Wybierz ustawienie wyświetlania temperatury w stopniach Fahrenheita lub Celsjusza. Aby zmienić temperaturę z 

Fahrenheita na Celsjusza lub z Celsjusza do Fahrenheita, naciśnij przycisk   przez 5 sekund. 

 
Sterownik ustawiania temperatury 

 
Chłodziarka do wina ma dwie strefy temperaturowe. Ustawienia temperatury dla DOLNEJ STREFY i GÓRNEJ STREFY można 

regulować w zakresie od 5º-22ºC / 40º-72ºF. Zaleca się ustawienie DOLNEJ STREFY na 13-22ºC / 55-72ºF, która jest idealna 

do przechowywania białych i czerwonych win oraz GÓRNEJ STREFY na 5-13ºC / 40-55ºF, co jest idealne do przechowywania 

win musujących i białych. 

UWAGA: Temperatura ustawiona dla DOLNEJ STREFY musi być zawsze taka sama lub wyższa niż ta w GÓRNEJ 

STREFIE. Aby uzyskać optymalną wydajność, temperatura obu stref powinna różnić się co najmniej o 4°C. 

 
 Możesz dotknąć przycisku USTAWIENIA, aby ustawić wewnętrzną temperaturę dla każdej strefy. Wskaźniki stopni 

pojawią się w oknie wyświetlacza 

oznaczone      dla GÓRNEJ STREFY i   dla 

DOLNEJ STREFY. 

 
 Po pierwszym naciśnięciu USTAWIENIA, na wyświetlaczach LED wyświetlone zostaną pierwotne ustawienia temperatury 

(temperatura ustawiona w fabryce dla GÓRNEJ STREFY wynosi 10ºC / 50ºF, a dla DOLNEJ STREFY 16ºC / 60ºF). 

 
 Dotknij raz przycisku USTAWIENIA. Lewy wskaźnik LED dla GÓRNEJ STREFY zacznie migać.  Następnie naciśnij 

przycisku W GÓRĘ lub W DÓŁ, aby ustawić żądaną temperaturę. 

 
 Po ponownym dotknięciu znaku USTAWIENIA zacznie pulsować prawy wskaźnik LED dla DOLNEJ STREFY. Następnie naciśnij 

W GÓRĘ lub W DÓŁ, aby ustawić żądaną temperaturę dla DOLNEJ STREFY. 

 
 Temperatura zostanie zwiększona o 1°C lub 1°F, jeśli naciśniej raz W GÓRĘ, lub temperatura zmniejszy się o 1°C lub 1°F, 

jeśli naciśniesz raz przycisk W DÓŁ. 

 
 Aby wyświetlić "ustawioną" temperaturę w dowolnej strefie w dowolnym momencie, dotknij przycisku W GÓRĘ lub W DÓŁ, 

"ustawiona" temperatura będzie chwilowo "migotać" na wyświetlaczu LED przez 5 sekund. Możesz nacisnąć USTAWIENIA, 

aby wyświetlić ustawienie temperatury w jednej i drugiej strefie. 

 
       Wyświetlacz temperatury 
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     Podczas normalnej pracy wyświetlacz temperatury na panelu sterowania pokazuje temperaturę wewnątrz      urządzenia. Wskaźnik 
temperatury będzie migać, gdy 

 
- Ustawiana jest inna temperatura, 
 
- Temperatura w strefie odbiega o więcej niż 5°C od ustawionej temperatury. Migający wskaźnik temperatury zapewnia, że 

temperatura nie wzrośnie ani nie spadnie i nie wpłynie negatywnie na jakość wina. 

Użytkowanie i kontrola - V24B. Sterowanie chłodziarką do wina 
 

Górna jednostka sterująca 
 

 

Dolna jednostka sterująca 

 

 
 
 

 

 

 

 

ZASILANIE  

 
Aby sterować tym urządzeniem, włącz/wyłącz. Aby wyłączyć naciśnij przycisk I przytrzymaj przez 5 sekund 

 
ŚWIATŁO  
 
 
 

 

Aby sterować włączaniem/wyłączaniem światła wewnętrznego. 

 
« W GÓRĘ »  

 

Służy do podnoszenia (podgrzewania) ustawionej temperatury o 1°C lub 1°F. 

 
« W DÓŁ »  

 

c 

F 

c 

F 
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Służy do obniżania (chłodzenia) ustawionej temperatury o 1°C lub 1°F. 

 

Selektor ºF/ºC 
 

Wybierz ustawienie wyświetlania temperatury w stopniach Fahrenheita lub Celsjusza. Aby zmienić temperaturę z Fahrenheita na 

Celsjusza 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

STEROWNIK USTAWIANIA TEMPERATURY 
 

Chłodziarka do wina ma trzy strefy temperaturowe. Temperaturę wszystkich stref można ustawić oddzielnie. 

 
Ustawienia temperatury GÓRNEJ STREFY można regulować w zakresie +14°C et +22°C (+57°F et +72°F), wstępnie ustawiona 

temperatura w fabryce wynosi 16°C/60°F. 

 
Ustawienia temperatury STREFY ŚRODKOWEJ można regulować w zakresie 5º-11ºC/40º-52ºF. Temperatura ustawiona w fabryce 

wynosi 8ºC / 46ºF. 

 
Ustawienia temperatury dla DOLNEJ STREFY można regulować w zakresie 11º-13ºC/52º-56ºF. Temperatura ustawiona w fabryce 

wynosi 12ºC / 54ºF. 

 
Regulacja temperatury dla górnej i środkowej STREFY na górnej jednostce sterującej. Regulacja temperatury dla DOLNEJ STREFY 

na dolnej jednostce sterującej. 

 
• Aby wyświetlić "ustawioną" temperaturę w dowolnej strefie w dowolnym momencie, dotknij przycisku W GÓRĘ lub W DÓŁ, 

"ustawiona" temperatura będzie tymczasowo „migać” na wyświetlaczu LED przez 5 sekund. 

Dynamiczne chłodzenie/Tryby ciche  
 
Dynamiczne chłodzenie umożliwia równomierną dystrybucję wilgotności względnej oraz temperaturę wewnątrz urządzenia, dzięki czemu 
można przechowywać wszystkie wina w dokładnie takich samych doskonałych warunkach. Jeśli chcesz używać urządzenia do 
przechowywania wina w długim okresie, dynamiczne chłodzenie jest koniecznością. Stworzy to ciągły klimat w szafce, który imituje piwnicę 
z winami. 
 
W trybie Dynamicznego chłodzenia wentylator wewnętrzny włącza się i wyłącza w celu cyrkulacji powietrza wewnętrz. Aby wyłączyć 
Dynamiczne chłodzenie, należy dotknąć i przytrzymać przycisk W GÓRĘ przez co najmniej 5 sekund, usłyszysz trzy dźwięki i urządzenie 
będzie działać w Trybie cichym. Aby włączyć Dynamiczne chłodzenie, dotknij  i przytrzymaj przycisk W DÓŁ przez co najmniej 5 sekund, 
usłyszysz pięć dźwięków i urządzenie będzie działało w trybie Dynamicznego chłodzenia. 
 
Instrukcje szafy do zabudowy 
To urządzenie jest przeznaczone zarówno do instalacji wbudowanej, jak i wolnostojącej. Jeśli zamierzasz korzystać z tego urządzenia w 
zabudowie, postępuj zgodnie z poniższymi wymaganiami. 
 
Wymiary otwarcia szafy 
 
Szerokość 300 mm 
Głębokość 600 mm 
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Wysokość 875 mm 

 

Rysunek 1 Rysunek 2 

 

 

 

 

Rysunek 3 Rysunek 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1- Śruby zabezpieczające 
2- Prawy dolny zawias 
3- Montaż wału drzwiowego  
4- Prawy górny zawias 
5. Drzwi 
6. Szafa 
7. Lewy górny zawias 
8. Lewy dolny zawias 

 
INSTALOWANIE UCHWYTU 

 

1. Zdemontuj uszczelkę drzwi po stronie, w której chcesz zainstalować uchwyt - zobaczysz dwa wyznaczone otwory do montażu 

uchwytu. 

 
2. Zamocuj uchwyt tak, jak pokazano powyżej, za pomocą dwóch śrub, podkładek zabezpieczających i płaskich podkładek. 

 
3. Wymień uszczelkę drzwi 

 
 

Uszczelka 

 
 
 

Śruba 

 
 

 

Uchwyt 
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Podkładka zabezpieczająca 

 

 
 
 

1. Otwórz szklane drzwiczki i usuń dwie śruby pod prawym dolnym rogiem szklanych drzwi, które służą do przytrzymywania prawego 
dolnego zawiasu z wałem drzwi. Uważaj, aby przytrzymać szklane drzwi rękami, aby zapobiec ich upuszczeniu po odkręceniu śrub. 
(Rysunek 1) 

2. Pociągnij w dół, aby usunąć szklane drzwi i połóż je na zasłanej powierzchni, aby zapobiec porysowaniu. (Rysunek 2) 

 
3. Zdejmij prawy górny zawias i prawy dolny zawias. (Rysunek 3) Wyjmij lewy górny zawias i lewy dolny zawias z plastikowej torby, 

która zawiera instrukcję obsługi, a następnie zainstaluj je w wyznaczonych miejscach po lewej stronie szafy. (Rysunek 4) 

 
4. Odwróć szklane drzwi o 180° i zainstaluj je ponownie. 

 

Wyświetlacz temperatury 
 

Podczas normalnej pracy wyświetlacz temperatury na panelu sterowania pokazuje temperaturę wewnątrz urządzenia. Wskaźnik 

temperatury będzie migać, jeśli 

 
- Ustawiana jest inna temperatura, 

 
- Temperatura w strefie odbiega o więcej niż 5°C od ustawionej temperatury. Migający wskaźnik temperatury zapewnia, że 

temperatura nie wzrośnie ani nie spadnie i nie wpłynie negatywnie na jakość wina. 

 
     Półki 
 
• Aby zapobiec uszkodzeniu uszczelki drzwi, upewnij się, że drzwi są całkowicie otwarte, wyciągając półki z szyn. 
 
• Aby uzyskać łatwy dostęp do przechowywanych butelek, wyciągnij w przybliżeniu 1/3 półki. Półki są zaprojektowane z blokadą 

awaryjną, aby zapobiec ich zbyt dalekiemu wyciągnięciu przy obciążeniu. 
 
 

UMIESZCZANIE BUTELEK 
 
Maksymalna ilość butelek, które można przechowywać, podana jest w fabryce jedynie jako wskazówka i nie podlega żadnej umowie. To 
wskazanie (jak w przypadku pojemności w litrach chłodziarki) ma na celu szybkie oszacowanie wielkości produktu. Wskazanie to 
odpowiada testom wykonanym przy użyciu standardowej butelki typu „tradycyjne Bordeaux 75 cl” (znormalizowana klasyfikacja zawiera 
dla każdej butelki pochodzenie geograficzne (Bordeaux, Bourgogne, Provence,...) i rodzaj, każdy o swojej określonej wysokości i średnicy. 
W rzeczywistości można przechowywać więcej butelek, układając jeden rodzaj butelek bez pułek. „Zróżnicowany” skład szafy składa się z 
dużej różnorodności butelek, co ogranicza liczbę przechowywanych butelek. Najprawdopodobniej będzie przechowywanych mniej butelek 
niż wskazana ilość. 
 
Na przykład, jeśli skład jest wypełniony tylko butelkami burgund, będzie o około 30% mniej butelek niż początkowa ilość obliczona dla 
Bordeaux 
Każda dodatkowa półka zmniejszy ładowność. 
 

PRZYKŁADY TEMPERATUR SERWOWANIA 

(DO ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU DEGUSTACJI WIN!) 

 
Opinie różnią się podobnie jak temperatura otoczenia, ale ogólny konsensus wygląda następująco: 

 
Vintage Bordeaux - Czerwone 16 – 17°C 

Vintage Burgundy - Czerwone 15 – 16°C 

Wino wytrawne białe 14-16°C 

Lekkie, owocowe, młode czerwone 11-12°C Rosés de Provence, wina wczesne 10-12°C Białe wytrawne i 

regionalne wina czerwone 10 - 12°C Regionalne wina białe 8-10°C 
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Szampany 7-8°C 

Wina słodkie 6°C 

 

 

 

 
UTRZYMANIE 
 
Przed przystąpieniem do czyszczenia szafki (należy to robić regularnie), należy odłączyć ją poprzez odłączenie lub wyjęcie bezpiecznika. 
 
Zaleca się, aby przed pierwszym użyciem, a następnie regularnie czyścić szafkę zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz (z przodu, po 
bokach i na górze) mieszaniną ciepłej wody i delikatnego płynu do czyszczenia. Przemyć wodą i całkowicie wysuszyć przed ponownym 
podłączeniem. Nie używaj rozpuszczalników ani produktów ściernych. 
Wyczyść półki delikatnym detergentem, a następnie osusz miękką, suchą ściereczką. 
 
W momencie pierwszego użycia mogą utrzymywać się zapachy. W takim przypadku należy sprawić, aby urządzenie działało w 
najzimniejszych temperaturach, puste, przez kilka godzin. Zimno usunie wszystkie te możliwe zapachy. 
 

Odmrażanie 

 
• Urządzenie odszrania się automatycznie. 
• Parownik za tylną ścianą urządzenia odszrania automatycznie. Kondensat gromadzi się w kanale odpływowym za tylną ścianą 
urządzenia i przepływa przez otwór odpływowy do tacy ociekowej przy sprężarkę, gdzie wyparowuje 
 

Pielęgnacja i konserwacja Usuwanie półek 

 
Aby wyjąć jedną z półek z szyny, przesuńpółkę do pozycji, w której wycięcie na półce znajduje się dokładnie pod plastikowym 

słupkiem, a następnie podnieś półkę, aby ją zwolnić. Podczas wymiany półek należy zawsze upewnić się, że są one prawidłowo 

umieszczone. 

 

 
 
 

Kontrola wilgotności (opcjonalnie) 
 

• Chłodziarka do wina jest wyposażona w system utrzymywania prawidłowego poziomu wilgotności. Napełnij mały plastikowy 

zbiornik (pojemnik wilgotności) do ¾ wodą i umieść na prowadnicach znajdujących się na górnej półce chłodziraki do wina. 

Regularnie sprawdzaj stan wody i uzupełnij w razie potrzeby. 

• Należy upewnić się, że zbiornik jest prawidłowo ustawiony na prowadnicach na górnej półce, aby uniknąć rozlania wody. 
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Filtr z węgla aktywnego (opcjonalnie) 
 

Wymień filtr z aktywnym węglem raz w roku. Można go kupić u sprzedawcy lub w dziale części zamiennych. 
 

 Obróć filtr o 90° w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. A następnie wyjmij filtr. 
 Włóż nowy filtr z uchwytem w pozycji pionowej. 
 Obróć filtr o 90° zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż zatrzaśnie się we właściwej pozycji. 

 
 

 
 
 
 

Czyszczenie chłodziarki do wina 

 
• Wyłącz zasilanie, odłącz urządzenie i usuń wszystkie przedmioty, w tym półki i stelaż. 

• Umyj wewnętrzne powierzchnie ciepłą wodą i roztworem sody oczyszczonej. Roztwór powinien zawierać około 2 łyżek sody 

oczyszczonej na litr wody. 

• Umyj półki roztworem łagodnego detergentu. 

• Wykręć nadmiar wody z gąbki lub szmatki podczas czyszczenia jakiejkolwiek części panelu sterowania. 

• Umyj zewnętrzną szafkę ciepłą wodą i łagodnym detergentem w płynie. Dobrze spłucz i wytrzyj do sucha czystą miękką 

ściereczką. 

 

Awaria zasilania 

 
• Większość awarii zasilania jest naprawiana w ciągu kilku godzin i nie powinna wpływać na temperaturę twojego urządzenia, jeśli 

zminimalizujesz w tym czasie otwieranie drzwi. Jeśli zasilanie będzie wyłączone przez dłuższy czas, musisz podjąć odpowiednie  

kroki w celu ochrony zawartości chłodziarki. 

 
Czas wakacji 

 
• Krótki urlop: Pozostaw pracującą chłodziarkę do wina na święta trwające krócej niż trzy tygodnie. 

• Długie nieobecności: Jeśli urządzenie nie będzie używane przez kilka miesięcy, należy wyjąć wszystkie elementy, wyłączyć 

urządzenie i odłączyć. Dokładnie wyczyść i osusz wnętrze. Aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów i pleśni, należy 

lekko otworzyć drzwi, w razie potrzeby je zablokować. 

 

Przenoszenie chłodziarki do wina 

 
• Usuń wszystkie przedmioty. 

• Bezpiecznie przyklej wszystkie luźne przedmioty (półki) wewnątrz urządzenia. 

• Obróć regulowaną nogę do podstawy, aby uniknąć uszkodzenia. 

• Zaklej taśmą drzwi. 

• Upewnij się, że urządzenie jest bezpiecznie zabezpieczone w pozycji pionowej podczas transportu. Również zabezpiecz 

zewnętrzną część urządzenia kocem lub podobnym materiałem. 
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Wskazówki dotyczące oszczędzania energii 

 
• Chłodziarka do wina powinna znajdować się w najzimniejszej części pomieszczenia, z dala od urządzeń wytwarzających ciepło i 

poza zasięgiem bezpośredniego światła słonecznego. 

• Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane. Nigdy nie zakrywaj otworów wentylacyjnych. 

• Otwieraj drzwi na tyle czasu, na ile jest to konieczne  

 

W PRZYPADKU USTERKI 

 
Pomimo staranności, jaką wkładamy podczas produkcji, usterki nigdy nie mogą zostać całkowicie wykluczone. Przed 

skontaktowaniem się z działem sprzedaży w swoim sklepie, upewnij się, że: 

 
- szafka jest prawidłowo podłączona 

- nie ma przerwy w zasilaniu 

- usterka nie jest spowodowana przez któryś z powodów podanych w poniższej tabeli 

 

OSTRZEŻENIE ! Odłącz szafę przed czyszczeniem lub naprawą! 

 
ŚRODOWISKO 

 
Ten produkt jest zgodny z dyrektywą UE 2002/96/CEE. 

 

Symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na szafce wskazuje, że produkt ten pod koniec okresu użytkowania powinien być 

utylizowany oddzielnie od ogólnych odpadów domowych. 

 

Dlatego należy go zabrać do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i/lub elektronicznego lub, jeśli nabyto podobny 

produkt, do sklepu, w którym zakupiono nowe urządzenie. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że urządzenie zostało 

oddane do odpowiedniej struktury. Selektywna zbiórka mająca na celu recykling, obróbkę lub wyeliminowanie urządzenia w sposób 

przyjazny dla środowiska przyczynia się do uniknięcia możliwych negatywnych skutków dla środowiska, zdrowia i przyczynia się do 

recyklingu materiałów, z których wykonane jest urządzenie. 

 

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat możliwości recyklingu, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sklepem, w 

którym urządzenie zostało zakupione. 

OSTRZEŻENIE 

 
Ponieważ chcemy nieustannie ulepszać nasze produkty, zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji niektórych parametrów 

technicznych bez uprzedniego powiadomienia. 

 
Gwarancje na nasze produkty są udzielane wyłącznie przez dystrybutorów, których do tego wybraliśmy. Żadna część informacji w 

niniejszym dokumencie nie może być interpretowana jako dodatkowa gwarancja. 

 

 

Problemy z twoją chłodziarką do wina 
 

Możesz łatwo rozwiązać wiele typowych problemów z chłodziarką, oszczędzając koszty ewentualnego zgłoszenia do serwisu. 

Wypróbuj poniższe sugestie, aby sprawdzić, czy możesz rozwiązać problem przed skontaktowaniem się z działem obsługi 

klienta. 

 

PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA 

Chłodziarka do wina nie działa. Nie jest podłączona. 

Urządzenie jest wyłączone. 

Zadziałały mechanizmy zabezpieczające lub przepalony bezpiecznik. 
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Chłodziarka do wina nie jest wystarczająco 
zimna. 

Sprawdź ustawienie kontroli temperatury. 

Otoczenie zewnętrzne może wymagać wyższego 

ustawienia. Drzwi są otwierane zbyt często. 

Drzwi nie są całkowicie zamknięte. 

Uszczelka drzwi nie uszczelnia się prawidłowo. 

Często się włącza i wyłącza. Temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż zwykle. 

Duża ilość butelek została dodana do chłodziarki do wina. Drzwi są zbyt często 

otwierane. 

Drzwi nie są całkowicie zamknięte. 

Kontrola temperatury nie jest ustawiona 

prawidłowo. Uszczelka drzwi nie uszczelnia 

prawidłowo. 

Światło nie działa. Nie jest podłączona. 
Zadziałały mechanizmy zabezpieczające lub 
przepalony bezpiecznik. Włącznik światła jest 
„WYŁĄCZONY”. 

Wibracje. Sprawdź, czy chłodziarka do wina jest wypoziomowana. 

Chłodziarka do wina wydaje się powodować 

zbyt duży hałas. 

Odgłosy mogą pochodzić z przepływu czynnika chłodniczego, co jest normalne. Po 

zakończeniu każdego cyklu możesz usłyszeć bulgotanie spowodowane przepływem 

czynnika chłodniczego w chłodziarce do wina. 

Kurczenie i rozszerzanie się ścian wewnętrznych może powodować odgłosy trzasków i 

pęknięć. Chłodziarka do wina nie jest wypoziomowana. 

Drzwi nie zamykają się prawidłowo. Chłodziarka do wina nie jest wypoziomowana. 

Drzwi zostały odwrócone i nie zostały prawidłowo 

zainstalowane. Uszczelka jest brudna. 

Półki nie są na miejscu. 

Na wyświetlaczu pojawia się „EL” lub „EH”. Czujnik temperatury powietrza nie działa. 

 

 

 

 

PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA 

 
Pozbywaj się opakowań w sposób przyjazny dla środowiska. 
To urządzenie jest oznakowane zgodnie z europejską dyrektywą 2012/19/UE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - WEEE). Wytyczna określa zasady ramowe dotyczące zwrotu i 
recyklingu zużytych urządzeń na terenie całej UE. 

 

 
 
 
 
 
 
INFORMACJE O OPAKOWANIU 

Materiały opakowaniowe produktu są wytwarzane z materiałów nadających się do recyklingu zgodnie z naszymi 

krajowymi przepisami ochrony środowiska. 

Nie należy wyrzucać materiałów opakowaniowych razem z odpadami domowymi lub innymi. Zabierz je do punktów 

zbiórki materiałów opakowaniowych wyznaczonych przez lokalne władze. 

 
 

 

 

 

 

 



20 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wyłączny dystrybutor: 
 

FHU TAURUS 
Odlewnicza 7 bud. A 
03-231 Warszawa 
www.nodor.com.pl 

kontakt@nodor.com.pl  

  (+48) 518 196 616             (+48) 504 801 814       

 
 

http://www.nodor.com.pl/
mailto:kontakt@nodor.com.pl

