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мы думаем о ваС

благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. вы выбрали изделие, за которым 
стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций. уникальное и стильное, 
оно создавалось с заботой о вас. поэтому когда бы вы ни воспользовались им, вы 
можете быть уверены: результаты всегда будут превосходными. добро пожаловать в 
мир Electrolux!

На	нашем	веб-сайте	Вы	сможете:

найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации, 
мастер устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании: 
www.electrolux.com

зарегистрировать свое изделия для улучшения обслуживания: 
www.electrolux.com/productregistration

приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и 
фирменные запасные части для своего прибора: 
www.electrolux.com/shop

поддержКа потребителей и СервиСное 
обСлуживание

мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти. 
при обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую информацию. 
данная информация находится на табличке с техническими данными. модель, код 
изделия (PNC), серийный номер.

 внимание / важные сведения по технике безопасности.

 общая информация и рекомендации.

 информация по охране окружающей среды.

право на изменения сохраняется.
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очень важно, чтобы настоящее 
руководство хранилось вместе с 
прибором для его последующего 
использования. в случае продажи 
или передачи изделия другому 
лицу или в случае, если вы 
переезжаете на новое место 
жительства, оставляя прибор 
новому хозяину вашего прежнего 
жилья, убедитесь, что он передается 
вместе с инструкцией с тем, чтобы 
новый владелец мог ознакомиться 
с правилами функционирования 
прибора и соответствующими 
предупредительными указаниями.
если данный прибор, имеющий 
магнитное уплотнение дверцы, 
предназначен для замены старого 
прибора с пружинным замком 
(защелкой) на дверце или крышке, то 
перед утилизацией старого прибора 
обязательно выведите замок из 
строя. это позволит исключить 
его превращение в смертельную 
ловушку для детей.
данные предостережения приведены 
в целях безопасности. вам следует 
внимательно прочитать их перед 
тем, как приступать к установке или 
эксплуатации прибора.

Общие	правила	техники	
безопасности
настоящий прибор предназначен 
исключительно для бытового 
применения. прибор предназначен 
исключительно для хранения 
вина, как описано в настоящем 
руководстве.

	 ВНИМАНИЕ
Существует опасность получения 
травмы от разбитого стекла! в 
случае транспортировки на высоте 
свыше 1100 метров над уровнем 
моря стеклянные панели дверцы 
могут разбиться. дверца может 
быть разбиться. осколки имеют 
острые края, что может привести 

к серьезным травмам. примите 
надлежащие меры безопасности.
• данный прибор не предназначен 

для эксплуатации лицами 
(включая детей) с ограниченными 
физическими или сенсорными 
способностями, с недостаточным 
опытом или знаниями, без 
присмотра лица, отвечающего за 
их безопасность, или получения от 
него соответствующих инструкций. 
необходимо присматривать за 
детьми и не разрешать им играть с 
прибором.

• изменение характеристик 
прибора и внесение изменений 
в его конструкцию сопряжено с 
опасностью.

• перед выполнением каких-либо 
операций по чистке или уходу за 
прибором выключите прибор и 
выньте его вилку из розетки.

• прибор имеет большой вес. будьте 
осторожны при его перемещении.

• при обращении с прибором будьте 
максимально осторожны, чтобы не 
повредить холодильный контур во 
избежание утечки хладагента.

• данный прибор нельзя 
устанавливать вблизи радиаторов 
отопления или газовых плит.

• не подвергайте прибор 
длительному воздействию прямых 
солнечных лучей.

• для вентиляции между прибором 
и другими объектами должны 
быть обеспечены надлежащие 
зазоры. не допускайте каких-
либо повреждений холодильного 
контура.

• не используйте другие 
электроприборы (например, 
мороженицы) внутри 
охлаждающего прибора.

Сервисное	обслуживание	и	
ремонт
• все электромонтажные работы, 

необходимые для установки 

Сведения по техниКе безопаСноСти
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прибора, должны выполняться 
квалифицированным электриком или 
сертифицированным специалистом.

• ремонт и техническое 
обслуживание данного прибора 
должны выполняться только 
специалистами авторизованного 
сервисного центра с 
использованием исключительно 
оригинальных запчастей.

• ни при каких обстоятельствах 
не пытайтесь отремонтировать 
прибор самостоятельно. 
ремонт, выполненный лицами, 
не имеющими необходимого 
опыта, может привести к еще 
более серьезной неисправности 
или травме. обращайтесь в 
авторизованный сервисный центр 
и всегда требуйте использования 
оригинальных запчастей.

• холодильный контур данного 
прибора содержит углеводороды, 
поэтому техническое 
обслуживание и перезарядка 
должны выполняться только 
авторизованным специалистом.

Использование
• данный бытовой винный шкаф 

предназначен исключительно для 
хранения питьевых вин.

• наилучшие результаты 
обеспечиваются при работе 
прибора в помещениях со 
следующими температурами 
окружающей среды:

Климатиче-
ский	класс

Температура	
окружающей	
среды

SN от +10°C до +32°C

N от +16°C до +32°C

ST от +16°C до +38°C

T от +16°C до +43°C

Класс вашего прибора указан на 
табличке с техническими данными.

• Внимание! в случае, если 
температура в помещении лежит 
вне диапазона, указанного 
для климатического класса 
данного прибора, необходимо 
соблюдать следующие указания: 
при приближении температуры 
в помещении к указанному 
максимальному уровню 
обеспечение температуры 
хранения в приборе не 
гарантируется; в этом случае 
рекомендуется как можно 
скорее употребить хранящуюся 
продукцию.

• не ставьте на пластмассовые 
части прибора горячую посуду.

• не храните внутри прибора 
горючие газы и жидкости, так как 
они могут взорваться.

• не позволяйте бутылкам касаться 
задней стенки внутренней камеры.

• Строго соблюдайте рекомендации 
изготовителя прибора по хранению 
продуктов. См. соответствующие 
инструкции.

• во внутренней облицовке 
прибора имеются каналы, по 
которым протекает хладагент. в 
случае их повреждения прибор 
окажется выведенным из строя 
и неподлежащим ремонту; 
хранящиеся в нем продукты будут 
испорчены. не иСпользуйте 
оСтрые инСтрументы для 
удаления изморози или льда. 
изморозь можно удалять с 
помощью скребка. ни при каких 
обстоятельствах не пытайтесь 
силой удалить толстый слой 
льда с внутренней облицовки. 
при наличии толстого слоя льда 
необходимо дождаться, чтобы он 
оттаял в ходе размораживания 
прибора.
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Установка
Важная	информация: для 
подключения к электросети 
тщательно следуйте инструкциям, 
приведенным в соответствующих 
параграфах.
• распакуйте прибор и убедитесь 

в отсутствии повреждений. не 
подключайте к электросети 
поврежденный прибор. 
немедленно сообщите о 
повреждениях в магазин, где 
был приобретен прибор. в таком 
случае сохраняйте упаковку.

• при нормальной работе 
расположенные с задней 
стороны прибора конденсатор и 
компрессор сильно нагреваются. 
по соображениям безопасности 
необходимо обеспечить 
минимальное расстояние для 
вентиляции в соответствии с 
приведенными указаниями.  
Внимание!	Не	допускайте	
перекрытия	вентиляционных	
отверстий.

• обязательно удостоверьтесь в том, 
что прибор не стоит на сетевом 
шнуре.  
Важная	информация:	в случае 
повреждения сетевого шнура он 
должен быть заменен специальным 
кабелем или комплектом, за 
которым следует обращаться к 
изготовителю или в сервисный 
центр.

• если при транспортировке прибор 
находился в горизонтальном 
положении, масло из компрессора 
может вытечь и распределиться 
по трубкам холодильного контура. 
рекомендуется подождать не 
менее двух часов перед тем, как 
включать прибор, чтобы масло 
стекло обратно в компрессор.

• некоторые элементы данного 
изделия сильно нагреваются. 
обеспечьте надлежащую 
вентиляцию; в противном 
случае возможно повреждение 

компонентов прибора и порча 
хранящейся в нем продукции. 
См. указания по установке.

• доступ к нагревающимся 
элементам прибора должен быть 
закрыт. по возможности прибор 
следует устанавливать задней 
стенкой к стене.

	Защита	окружающей	
среды
ни холодильный контур, ни 
изоляционные материалы настоящего 
прибора не содержат газов, которые 
могли бы повредить озоновый 
слой. данный прибор нельзя 
утилизировать вместе с бытовыми 
отходами и мусором. изоляционный 
материал содержит горючие газы: 
прибор подлежит утилизации в 
соответствии с действующими 
нормативными положениями, 
которые следует получить в местных 
органах власти. не допускайте 
повреждения холодильного контура, 
особенно с его задней стороны 
вблизи теплообменника. материалы, 
примененные для изготовления 
данного прибора и помеченные 
символом  , пригодны для 
вторичной переработки. 

	 Использование

Очистка	внутренних	
поверхностей
перед первым включением прибора 
вымойте его внутренние поверхности 
и все внутренние принадлежности 
теплой водой с нейтральным мылом, 
чтобы удалить запах, характерный 
для недавно изготовленного 
изделия, затем дайте им как следует 
высохнуть естественным образом.

	 Не	используйте	моющие	
или	абразивные	средства,	
т.к.	они	могут	повредить	
покрытие	поверхностей	
прибора.
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 A  Круглая кнопка выбора 
температуры верхней зоны

 B  Круглая кнопка выбора 
температуры нижней зоны

 C  дисплей
 D  кнопка смены единицы 

измерения (°F или °C)
 E  Кнопка включения и выключения 

освещения

Дисплей

 A  дисплей верхней зоны
 B  дисплей нижней зоны
 1  тип хранящегося вина
 2  индикатор температуры
 3  индикатор «°F» или «°C»

 a  B  C  D  E 

 a 

 1  1  2  2  3  3 

 B 

панель управления

опиСание работы

винный шкаф начинает работу 
немедленно после включения вилки 
сетевого шнура в розетку.

Настройка	температуры
нажмите на кнопку «∧» для 
выбора температуры верхней 
зоны. повторными нажатиями 
осуществляется круговой перебор 
доступных значений температуры.
нажмите на кнопку «∨» для 
выбора температуры нижней 
зоны. повторными нажатиями 
осуществляется круговой перебор 
доступных значений температуры.
нужное значение следует выбирать 
с учетом того, что внутренняя 
температура зависит от следующих 
факторов: 
• температура в помещении. 
• частота открывания дверцы. 
• Количество хранящихся бутылок. 
• место размещения прибора.

Использование

Укладка	винных	бутылок
размещайте винные бутылки как 
показано на рисунке ниже.

Храните	вино	в	темноте. в двери 
используется тройное тонированное 
стекло с защитой от уф-излучения 
для защиты вина на случай, если 
прибор будет установлен в хорошо 
освещенном месте.
Уложите	бутылки	таким образом, 
чтобы вино касалось пробки. 
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полки для 
винных 
бутылок

Не	включайте	подсветку	в	
приборе	слишком	часто	или на 
слишком большие промежутки 
времени. вино лучше хранится в 
темноте.
Обращайтесь	с	бутылками	
осторожно, чтобы не тревожить 
вино. 
Выполняйте	рекомендации и 
указания, полученные на момент 
покупки или содержащиеся 
в технической документации 
в отношении качества, 
продолжительности и оптимальной 
температуры хранения вина.

Рекомендация	по	хранению
время хранения вина зависит от 
его выдержки, сорта винограда, 
содержания в нем алкоголя, 
фруктозы и танина. в момент 
покупки проверьте, имеет ли уже 
вино выдержку или оно станет 
выдержанным с течением времени.

Рекомендуемая	
температура	хранения:
• Шампанское и игристые вина – от 

8°C до 8°C
• белые вина – от 10°C до 12°C
• розовые и светло-красные вина – 

от 12°C до 16°C
• выдержанные красные вина – от 

14°C до 16°C
При	укладывании	различных	
бутылок	поверх	друг	
другаубедитесь в том, что они не 
прикасаются к холодильной плите 
винного шкафа.

Подсветка	бутылок
ниже приведены виды освещения 
бутылок внутри прибора. 
1.	 внутреннее освещение 

автоматически включается на 

пять минут после включения 
винного шкафа. 

2.	 внутреннее освещение можно 
включить или выключить 
нажатием на кнопку включения и 
выключения освещения. 

3.	 внутреннее освещение может 
включаться, как только будет 
открыта дверца. при этом 
освещение автоматически 
отключается, если дверца 
открыта дольше десяти минут.

4.	 внутреннее освещение может 
отключаться через пять минут 
после закрывания дверцы.

Смена	«°F/°C»	(температура	
по	Фаренгейту	или	
Цельсию)
выбор единицы измерения «°F» или 
«°C» осуществляется нажатием на 
кнопку смены «°F/°C».

Выключение
для выключения прибора выньте его 
вилку из розетки.

Внутренние	
принадлежности:	полки
полки можно вынимать для очистки.
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перед выполнением любых операций 
извлеките вилку сетевого шнура из 
розетки.

	Важно
холодильный контур данного 
прибора содержит углеводороды, 
поэтому техническое обслуживание 
и перезарядка должны выполняться 
только авторизованными 
специалистами производителя.

Размораживание
размораживание холодильной 
камеры осуществляется 
автоматически. талая вода стекает 
в бачок, расположенный на задней 
стенке прибора над компрессором, 
где она испаряется. производите 
периодическую чистку дренажного 
отверстия для талой воды при 
помощи специального ершика.

Очистка
очистка внутренней камеры теплой 
водой с мягким моющим средством 
после извлечения полок.
выполняйте периодическую чистку 
дренажного отверстия для талой 
воды при помощи специального 
ершика. 
выполняйте периодическую чистку 
компрессора со встроенным 
электродвигателем при помощи 
щетки или пылесоса. эта операция 
повышает производительность, 
что приводит к экономии 
электроэнергии. если прибор не 
будет использоваться в течение 
длительного времени, примите 
следующие меры:
• извлеките вилку сетевого шнура из 

розетки.
• разморозьте прибор и очистите 

его внутренние поверхности и все 
аксессуары.

• оставьте дверцу приоткрытой 
для предотвращения образования 
неприятных запахов.

	Важно	
Ни	в	коем	случае	не	используйте	
для	очистки	прибора	
металлические	предметы.

Техника	безопасности	при	
замене	лампы
в целях безопасности данный 
прибор комплектуется специальными 
лампами, прошедшими специальные 
испытания и сертифицированными 
для данного типа применения.
заменять их разрешается только 
лампами того же типа и с такими же 
характеристиками. 
замена ламп должна производиться 
только специалистами 
авторизованного сервисного центра.

техничеСКое обСлуживание
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перед включением прибора в сеть 
удостоверьтесь, что напряжение 
и частота, указанные в табличке с 
серийным номером, соответствуют 
параметрам электрической сети 
у вас дома. напряжение в сети 
может отличаться от номинального 
напряжения на ±6%. в случае 
эксплуатации прибора при другой 
величине напряжения сети следует 
использовать автотрансформатор 
надлежащей мощности.
Прибор	должен	быть	заземлен.
для этого вилка сетевого кабеля 
имеет специальный контакт 

заземления. если розетка 
электрической сети не заземлена, 
выполните отдельное заземление 
прибора в соответствии с 
действующими нормами, поручив 
эту операцию квалифицированному 
специалисту.
Изготовитель	снимает	с	себя	
всякую	ответственность	в	случае	
несоблюдения	указанных	выше	
мер	техники	безопасности.

данный прибор 
соответствует 
еврропейским 
директивам E.E.C.

подКлючение К элеКтроСети

уСтановКа

	Важно
для сохранения надлежащего 
пространства вокруг винного 
шкафа для его вентиляции следует 
обеспечить зазоры 100 мм между 
двумя из его сторон, а сверху 
прибора. между винным шкафом и 
стеной следует обеспечить зазор 50 
мм.

Перевешивание	дверцы
перед выполнением любой операции 
извлекайте вилку из сетевой 
розетки. для изменения направления 

открывания дверцы выполните 
следующие операции:
1.	 вывинтите два винта с задней 

стороны верхней крышки.

2.	 для освобождения верхней 
крышки сдвиньте ее вперед. 
после этого сдвиньте небольшую 
пластинку слева направо. затем 
уберите верхнюю крышку в 
безопасное место, чтобы не 
поцарапать.
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3.	 удалите крышки двух винтов.

4.	 вывинтите два винта и снимите 
ручку. поместите ручку в 
безопасное место.

5.	 переместите заглушки отверстий 
с левой стороны на правую.

6.	 вывинтите винты петли и снимите 
петлю, а затем поднимите 
дверцу и положите ее на 
мягкую поверхность, чтобы не 
поцарапать. поместите петлю и 
винты в безопасное место.

7.	 выньте из дверцы заглушку; 
направление вращения приведено 
на рисунке ниже. после этого 
установите ее на другую сторону 
дверцы.

8.	 поверните дверцу, вывинтите 
винт и переместите стопор на 
другую сторону. затем надежно 
закрепите стопор винтом.
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9.	 установите ручку на левую сторону 
и вставьте пластиковую заглушку, 
которая находится в пакете с 
руководством пользователя.

10.	положите прибор, подложив 
мягкую ткань или аналогичный 
материал для его защиты. 
вывинтите и извлеките штифт 
нижней петли, а затем установите 
его в другое отверстие.

11.	вывинтите крепежные винты 
нижней петли и снимите нижнюю 
петлю вместе с ножкой.

12.	переместите ножку с левой 
стороны на правую и установите 
ее в отверстие справа, как 
показано на рисунке ниже.

13.	закрепите нижнюю петлю 
винтами с другой стороны.

14.	вывинтите и извлеките 
штифт верхней петли, а затем 
переверните верхнюю петлю. 
после этого вновь установите 
штифт в отверстие верхней 
петли.

15.	установите дверцу на нижнюю 
петлю. приложив дверцу к 
корпусу и убедившись, что она 
удерживается на нем, установите 
верхнюю петлю в отверстие для 
петли. правая и левая стороны 
дверцы должны располагаться 
по одной линии со сторонами 
корпуса. затем надежно 
закрепите верхнюю петлю.
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 Внимание!  
перед устранением 
неисправностей извлекайте 
вилку сетевого кабеля 
из розетки. устранять 
неисправности, не указанные 
в данном руководстве, должен 
только квалифицированный 
электрик или уполномоченный 
специалист.

 Важная	информация: 
при нормальных условиях 
эксплуатации слышны 
некоторые звуки (работы 
компрессора, циркуляции 
хладагента).

16.	установите наверх винного 
шкафа верхнюю крышку и 
сдвиньте ее назад, пока она не 
войдет в зацепление с выступами.

17.	зафиксируйте верхнюю крышку 
двумя винтами.

Выравнивание
во избежание возникновения 
вибрации прибор должен быть 
выровнен. внизу прибора имеются 
четыре регулировочные ножки: две 

ножки спереди и две сзади. для 
выравнивания прибор должен быть 
приведен в вертикальное положение, 
а все его ножки должны прочно 
стоять на полу.
Внимание!	поставьте прибор 
на место, установите по уровню, 
подождите не менее четырех часов, 
а затем подключите к розетке. 
в случае нежелания выполнять 
вышеописанные операции 
самостоятельно можно обратиться 
в ближайший сервисный центр. 
Специалист сервисного центра 
перевесит дверцу за отдельную 
плату.
Внимание!	после перевешивания 
дверцы на другую сторону 
убедитесь в том, что все винты 
затянуты надлежащим образом, а 
магнитная прокладка прилегает к 
шкафу. при низкой температуре в 
помещении (т.е. зимой) прокладка 
может неплотно прилегать к 
корпусу. в таком случае дождитесь 
естественной усадки прокладки по 
месту. положите прибор на заднюю 
стенку.

что делать, еСли...
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Неисправность Возможная	причина Решение

вино слишком 
теплое.

неверно задана 
температура.

См. раздел 
«использование».

дверца была 
открыта в течение 
продолжительного 
времени.

открывайте дверцу только 
на необходимое время.

прибор установлен 
вблизи источника тепла.

См. раздел «установка».

не работает 
внутреннее 
освещение.

лампа пришла в 
негодность.

См. раздел «техническое 
обслуживание».

идет образование 
толстого слоя льда, 
возможно, и на 
самой прокладке 
дверцы.

прокладка дверцы 
не обеспечивает 
герметичность 
(возможно, после 
перевешивания дверцы 
на другую сторону).

осторожно нагрейте 
прокладку дверцы в местах 
утечек феном для волос 
(температура не должна 
превышать прибл. 50°C). 
одновременно с этим 
вручную придайте нагретой 
прокладке нужную форму 
для того, чтобы приняла 
нужную форму.

необычный шум. прибор не выровнен. отрегулируйте положение 
ножек.

прибор касается стены 
или других предметов.

Слегка сдвиньте прибор.

Какой-то из 
компонентов, 
расположенных с задней 
стороны прибора, 
например, какая-либо 
трубка, касается другой 
детали прибора или 
стены.

при необходимости 
осторожно изогните 
соответствующий 
компонент, устранив 
контакт.

после изменения 
заданной 
температуры 
компрессор 
включается не 
сразу.

это нормальное явление. 
оно не является 
неисправностью.

Компрессор включится 
через некоторое время.

на полу вода. забита трубка слива 
воды.

См. раздел «очистка».
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Символ  на самом изделии или 
сопроводительной документации 
указывает, что при утилизации 
данного изделия с ним нельзя 
обращаться, как с обычными 
бытовыми отходами. вместо 
этого оно должно быть передано 
в соответствующий пункт 
приема подлежащего утилизации 
электрического и электронного 
оборудования. Соблюдение правил 
утилизации изделия поможет 

предотвратить причинение вреда 
окружающей среде и здоровью 
людей, который возможен при 
неправильном обращении с 
изделием. за более подробной 
информацией о правилах утилизации 
и переработки данного изделия 
обращайтесь в местные органы 
власти, в службу по утилизации 
отходов или в магазин, в котором 
было приобретено данное изделие.

охрана оКружающей Среды
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ми думаЄмо про ваС

дякуємо за придбання приладу Electrolux. вибраний вами виріб є результатом 
поєднання багаторічного досвіду та новітніх технологій. оригінальний і стильний – 
сконструйований із думкою про вас. Користуючись ним, ви завжди отримуватимете 
найкращий результат. Компанія Electrolux вітає вас!

Звертайтеся	на	наш	веб-сайт:

поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей, 
сервісна інформація: 
www.electrolux.com

зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування: 
www.electrolux.com/productregistration

придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин для 
вашого приладу: 
www.electrolux.com/shop

робота з КліЄнтами та СервіСне 
обСлуГовування

рекомендується використовувати оригінальні запчастини. 
при звертанні до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію. 
Її можна знайти на табличці з технічними даними. модель, номер виробу, серійний 
номер.

 увага! важлива інформація з техніки безпеки.

 загальна інформація й рекомендації.

 інформація щодо захисту навколишнього середовища.

дані можуть бути змінені без попередження.
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важливо, щоб інструкція зберігалася 
з приладом для довідок на 
майбутнє. у разі продажу приладу, 
передачі його іншій особі або якщо 
ви змінюєте місце проживання, 
залишаючи прилад на старому місці, 
необхідно подбати про те, щоб разом 
з ним була передана інструкція і 
щоб таким чином новий власник 
мав можливість ознайомитися з 
функціями приладу та відповідними 
застереженнями.
цей прилад оснащено магнітним 
замком. якщо ви встановлюєте його 
замість старого приладу з пружинним 
замком (клямкою) на дверцятах або 
кришці, то виведіть з ладу пружину 
перед утилізацією старого приладу. 
у такий спосіб ви унеможливите 
ситуацію, коли він може стати 
смертельною пасткою для дитини.
ці попередження надаються 
заради безпеки. ви повинні уважно 
прочитати інструкцію, перш ніж 
встановлювати прилад і починати 
ним користуватися.

Загальні	правила	безпеки
цей прилад призначено виключно 
для користування в домашніх умовах. 
цей прилад призначений виключно 
для зберігання вина, як пояснюється 
у цьому посібнику.

	 УВАГА: 
існує ризик поранитися 
через розбите скло! під час 
перевезення на висоті понад 
1100 м скляні панелі дверцят 
можуть розбитися. дверцята 
можуть зламатися. фрагменти 
мають гострі краї і можуть 
призвести до серйозних травм. 
Слід вжити належних заходів 
для захисту.

• цей прилад не призначений для 
експлуатації особами (зокрема, 
дітьми) з обмеженими фізичними 
або психічними можливостями, а 
також особами без достатнього 
досвіду та знань, окрім випадків, 

коли такі особи при користуванні 
приладом перебувають під 
наглядом або виконують вказівки 
відповідальної за їх безпеку особи. 
необхідно наглядати за дітьми, щоб 
вони не гралися з цим приладом.

• з міркувань безпеки не слід 
змінювати технічні характеристики 
приладу чи будь-яким чином його 
модифікувати.

• перед початком чищення або 
технічного обслуговування 
обов’язково вимкніть прилад і 
вийміть вилку з розетки.

• прилад важкий. пересувати його 
слід обережно.

• Користуючись приладом, будьте 
обережні, щоб пошкодити 
охолоджувальну систему, що може 
призвести до витоку рідини.

• прилад не можна ставити біля 
батареї опалення або газової плити.

• не слід надовго залишати 
прилад під прямими сонячними 
променями.

• навколо приладу має бути 
достатня вентиляція; слід уникати 
пошкоджень контуру циркуляції 
холодагенту.

• не використовуйте інші електричні 
пристрої (наприклад, прилад для 
виготовлення морозива) всередині 
холодильника.

Обслуговування/Ремонт
• будь-які електротехнічні 

роботи, які необхідно виконати 
для встановлення цього 
приладу, мають виконуватися 
кваліфікованим електриком або 
іншою компетентною особою.

• технічне обслуговування цього 
приладу має здійснюватися лише 
кваліфікованим персоналом 
уповноваженого сервісного 
центру. для ремонту необхідно 
використовувати лише оригінальні 
запасні частини.

інформація з техніКи безпеКи
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• у жодному разі не намагайтеся 
відремонтувати прилад самостійно. 
ремонт, виконаний недосвідченими 
особами, може призвести до травм 
і серйозних поломок. звертайтеся 
до місцевого сервісного центру 
і завжди наполягайте на тому, 
щоб використовувалися лише 
оригінальні запасні частини.

• у холодильному агрегаті цього 
приладу містяться вуглеводні, 
тому його технічне обслуговування 
та перезаправляння має 
виконувати лише уповноважений 
кваліфікований майстер.

Експлуатація
• домашній винний холодильник 

призначено виключно для 
зберігання питного вина.

• найкращий результат 
досягається за таких температур 
навколишнього середовища:

Кліматичний	
клас

Навколишня	
температура

SN від +10 °C до +32 °C

N від +16 °C до +32 °C

ST від +16 °C до +38 °C

T від +16 °C до +43 °C

Клас приладу вказано на табличці з 
технічними даними.

• Увага! якщо навколишня 
температура виходить за межі 
діапазону, вказаного для класу 
цього приладу, слід взяти до уваги 
нижченаведене: коли навколишня 
температура перевищує 
максимальний рівень, температура 
зберігання в холодильнику не 
гарантується і рекомендується 
споживати вино якомога швидше.

• не ставте гарячий посуд на 
пластмасові частини приладу.

• не зберігайте в приладі займисті 
гази та рідини, оскільки вони 
можуть вибухнути.

• не притуляйте вино безпосередньо 
до задньої стінки відсіку.

• чітко дотримуйтеся рекомендацій 
виробника приладу щодо 
зберігання вина. див. відповідні 
інструкції.

• внутрішнє покриття приладу 
містить канали, через які проходить 
холодоагент. якщо їх випадково 
проколоти, це може призвести до 
пошкодження приладу, який після 
цього не підлягатиме ремонту, а 
також спричинити втрату вина. 
не виКориСтовуйте ГоСтрі 
інСтрументи для очищення 
приладу від інею та льоду. іній слід 
видаляти за допомогою шкребка. 
у жодному разі не намагайтеся 
силою видалити твердий лід з 
поверхні. Слід зачекати, доки 
твердий лід розтане під час 
розморожування приладу.

Установка
Важливо. під час підключення 
до електромережі ретельно 
дотримуйтеся інструкцій, наведених у 
відповідних розділах.
• розпакуйте прилад і перевірте, 

чи він не пошкоджений. не 
підключайте до електромережі 
пошкоджений прилад. виявивши 
пошкодження, негайно повідомте 
торговельний заклад, де прилад 
був придбаний. у такому разі 
збережіть упаковку.

• під час нормальної роботи 
компресора та/або конденсатора 
задня частина приладу значно 
нагрівається. з міркувань безпеки 
слід забезпечити хоча б мінімальну 
вентиляцію, як показано в 
інструкції.  
Увага!	Вентиляційні	отвори	
мають	бути	відкритими.

• необхідно подбати про те, 
щоб прилад не стояв на кабелі 
живлення.  
Важливо.	якщо кабель живлення 
ушкоджений, його потрібно 
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замінити спеціальним кабелем 
живлення, рекомендованим 
виробником або торговельною 
організацією, з якою виробник 
співпрацює.

• якщо прилад перевозиться у 
горизонтальному положенні, 
не виключено, що мастило, що 
міститься у компресорі, може 
потрапити до контуру циркуляції 
холодоагенту. рекомендується 
зачекати щонайменше дві години, 
перш ніж вмикати прилад, для того, 
щоб мастило перетекло назад до 
компресора.

• прилад містить робочі частини, 
що нагріваються. Слід завжди 
забезпечувати достатню 
вентиляцію, в інакшому разі 
компоненти вийдуть з ладу і це 
призведе до можливих втрат. див 
інструкції з установки.

• частини, що нагріваються, 
не повинні бути відкритими. 
намагайтеся встановлювати 
прилад задньою стінкою до стіни.

	Захист	довкілля
ні в контурі циркуляції холодагенту, 
ні в ізоляційних матеріалах цього 
приладу не міститься газів, які могли 
б нанести шкоду озоновому шару. 
прилад не можна утилізувати разом 
із побутовими відходами та сміттям. 
ізоляційна піна містить займисті гази: 
прилад слід утилізувати згідно з 
чинними правилами, затвердженими 
місцевими органами влади. уникайте 
пошкодження холодильного агрегату, 
особливо в задній частині поблизу 
теплообмінника. матеріали, що 
використовуються у цьому приладі 
й позначені символом  підлягають 
вторинній переробці. 

	 Експлуатація

Миття	камери
перед першим використанням 
приладу помийте його камеру й усе 
внутрішнє приладдя теплою водою 
з нейтральним милом, щоб усунути 
типовий запах нового обладнання, а 
потім ретельно протріть насухо.

	 Не	застосовуйте	миючі	
засоби	або	абразивні	
порошки,	оскільки	вони	
можуть	пошкодити	
поверхню.

 а  Кнопка регулювання температури 
верхньої зони

 в  Кнопка регулювання температури 
нижньої зони

 C  дисплей
 D  клавіша зміни між °F і °C
 E  Клавіша ввімкнення/вимкнення

Дисплей

 а  дисплей верхньої зони
 в  дисплей нижньої зони
 1  тип зберігання вина
 2  індикатор температури
 3  індикатор °F або °C

 a  B  C  D  E 

 a 

 1  1  2  2  3  3 

 B 

панель Керування
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опиС роботи

після того, як вилку вставлено 
в розетку, винний холодильник 
починає одразу працювати.

Регулювання	температури
натисніть клавішу «∧», щоб 
відрегулювати температуру верхньої 
зони.
натисніть клавішу «∨», щоб 
відрегулювати температуру нижньої 
зони.
у будь-якому разі правильне 
положення має визначатися із 
врахуванням того, що температура 
всередині залежить від таких 
чинників: 
• температура в приміщенні 
• частота відчинення дверцят 
• Кількість пляшок усередині 

приладу 
• положення приладу

Експлуатація

Розташування	пляшок	з	
вином
розміщуйте пляшки з вином, як 
показано на нижченаведеному 
малюнку.

Зберігайте	вино	у	темряві. 
дверцята обладнано потрійним 
затемненим склом, що перешкоджає 
проникненню ультрафіолету та 

захищає вино від впливу світла в разі 
розташування холодильника у добре 
освітленому місці.
Кладіть	пляшки	таким чином, щоб 
пробки не висихали. 
Не	вмикайте	внутрішнє	
освітлення	приладу	занадто	часто	
або на тривалий час. вино найкраще 
зберігається у темряві.
Перекладайте	пляшки	обережно,	
щоб не збовтати вино. 
Дотримуйтесь	рекомендацій 
та порад, отриманих під час 
придбання або наведених у технічній 
документації, що стосуються 
якості, тривалості та оптимальної 
температури зберігання вина.

Поради	щодо	зберігання
термін зберігання вина залежить від 
витримки, типу винограду, вмісту 
алкоголю та рівня фруктози й таніну, 
що містяться у вині. Купуючи вино, 
перевірте, чи воно вже витримане 
або чи поліпшуватиметься воно з 
часом.

Рекомендовані	температури	
зберігання:
• для шампанського та ігристих вин: 

від 6 до 8°C
• для білих вин: від 10 до 12°C
• для рожевих та світло-червоних 

вин: від 12 до 16°C
• для витриманих червоних вин: 

14-16°C
При	розміщенні	пляшок	одна	на	
одній	подбайте	про	те,	щоб вони не 
торкалися охолоджувальної пластини 
холодильника.

Підсвічування	пляшок
пляшки можна підсвічувати 
внутрішнім освітленням, як описано 
нижче. 
1.	 внутрішнє освітлення буде 

автоматично увімкнено на 
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полички для 
пляшок

5 хвилин після увімкнення 
холодильника. 

2.	 внутрішнє освітлення можна 
увімкнути або вимкнути за 
допомогою клавіші увімкнення/
вимкнення освітлення. 

3.	 внутрішнє освітлення вмикається 
негайно, коли відчиняються 
дверцята. і воно автоматично 
вимикається, після того 
як дверцята залишаються 
відчиненими протягом десяти 
хвилин.

4.	 внутрішнє освітлення 
вимикається через 5 хвилин після 
того, як дверцята зачинено.

Зміна	°F/°C
покажчики температури можна 
змінити з °F на °C, натиснувши 
клавішу зміни °F/°C.

Вимкнення
вийміть вилку з розетки, щоб 
вимкнути холодильник.

Внутрішні	полички
полички можна знімати для чищення.

перш ніж виконувати будь-які 
операції, завжди виймайте вилку з 
розетки.

	Важливо.
у контурі циркуляції холодагенту 
цього приладу містяться вуглеводні, 
тому його технічне обслуговування 
та перезаправляння має виконувати 
лише кваліфікований майстер, 
уповноважений виробником.

Розморожування
розморожування в холодильному 
відділенні відбувається автоматично. 
тала вода витікає у спеціальний 
контейнер в задній частині приладу 
над двигуном компресора, де потім 
випаровується. отвір для збирання 
талої води слід періодично прочищати 
спеціальним «очищувачем».

Чищення
миття всередині слід виконувати 
теплою водою з м’яким миючим 
засобом, попередньо вийнявши 
полички.
отвір для збирання талої води слід 
періодично прочищати спеціальним 
«очищувачем». 
Компресор слід періодично чистити 
щіткою або пилососом. ця операція 

технічне обСлуГовування
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перш ніж підключати прилад до 
електромережі, переконайтеся, 
що показники напруги і частоти, 
вказані на табличці з технічними 
даними, відповідають показникам 
електромережі у вашому регіоні. 
напруга може відхилятися від 
номінальної на ±6%. для експлуатації 
приладу з іншою напругою 
необхідно застосовувати відповідний 
трансформатор.
Прилад	має	бути	заземлений.

з цією метою вилка приладу 
оснащена спеціальним контактом. 
якщо у розетці немає заземлення, 
заземліть прилад окремо у 
відповідності до чинних нормативних 
вимог, проконсультувавшись із 
кваліфікованим електриком.
Виробник	не	несе	
відповідальності	у	разі	
недотримання	цих	правил	техніки	
безпеки.

цей прилад відповідає 
директивам ЄеС.

підКлючення до елеКтромережі

уСтановКа

і	його	серійний	номер.	Ці	дані	
можна	знайти	в	гарантійному	
сертифікаті,	або	на	табличці	з	

технічними	даними,	розміщеній	
всередині	приладу	з	лівого	
нижнього	боку.

	Важливо.
для того, щоб забезпечити 
необхідний простір навколо 
холодильника для вентиляції, 
залиште відстань 100 мм між двома 
боками і верхньою частиною винного 
холодильника та стіною, і відстань 
50 мм між задньою частиною 
холодильника та стіною.

Зміна	напрямку	відчинення	
дверцят
перед виконанням будь-яких 
операцій витягніть вилку з 
електричної розетки. для зміни 
напрямку відчинення дверцят 
виконайте нижченаведені дії.
1.	 видаліть два гвинти на задній 

частині верхньої кришки.
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2.	 натисніть на верхню кришку 
вперед, доки вона не звільниться. 
пересуньте невеличку пластину 
зліва направо. потім покладіть 
кришку в безпечне місце, щоб 
уникнути подряпин.

3.	 видаліть дві кришки гвинтів.

4.	 видаліть два гвинти і зніміть ручку. 
покладіть ручку в безпечне місце.

5.	 перемістіть заглушки отворів з 
лівого боку на правий бік.

6.	 відкрутіть гвинти шарніра і 
видаліть шарнір, а потім підніміть 
двері і покладіть їх на підстелену 
поверхню, щоб уникнути 
подряпин. покладіть шарнір і 
гвинти в надійне місце.

7.	 зніміть кришку дверцят в 
напрямку обертання, як показано 
на малюнку нижче. а потім 
поставте її на інший бік дверцят.
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8.	 поверніть дверцята, потім 
відкрутіть гвинт і перемістіть 
обмежувач на іншу сторону. потім 
надійно зафіксуйте обмежувач 
гвинтом.

9.	 закріпіть ручку на лівому 
боці, вставте пластмасову 
кришку (знаходиться в пакеті з 
інструкцією).

10.	покладіть прилад на м’який 
килим або подібну поверхню, щоб 
не пошкодити його. відкрутіть і 
зніміть нижній стержень завіси і 
встановіть його в інший отвір.

11.	відкрутіть гвинти, які кріплять 
нижню завісу, і зніміть нижню 
завісу з ніжкою.

12.	перемістіть ніжку з лівого боку 
на правий і закріпіть її у правому 
отворі, як показано на малюнку.

13.	закріпіть нижню завісу гвинтами 
на іншій стороні.

14.	відкрутіть і зніміть верхній 
стержень завіси, після чого 
переверніть верхню завісу. потім 
встановіть стержень в отвір 
верхньої завіси.
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15.	поставте дверцята на нижню 
завісу. притуліть дверцята до 
корпусу і вставте верхню завісу 
в отвір для завіси. права і ліва 
сторони дверцят мають бути 
вирівняні зі сторонами корпусу. 
потім надійно закріпіть верхню 
завісу.

16.	поверніть кришку на верхню 
частину холодильника і вставте її 
на місце, доки вона не зачепиться 
за фіксатори.

17.	закріпіть верхню кришку двома 
гвинтами.

Вирівнювання
прилад слід вирівняти для 
запобігання вібрації. на днищі 
приладу є 4 ніжки (2 спереду 
і 2 ззаду), висоту яких можна 
регулювати. для вирівнювання 
приладу він має стояти вертикально, 
а всі ніжки повинні міцно стояти на 
підлозі.
Увага!	поставте прилад на 
місце, вирівняйте його, зачекайте 
щонайменше чотири години, а 
потім вставте вилку в розетку. 
якщо ви не хочете самостійно 
виконувати вищенаведені операції, 
зверніться до найближчого центру 
післяпродажного обслуговування. 
фахівець центру післяпродажного 
обслуговування перестановить 
дверцята на інший бік за ваш 
рахунок.
Увага!	після зміни напряму 
відчинення дверцят перевірте, щоб 
усі гвинти були міцно загвинчені, 
а магнітний ущільнювач прилягав 
до корпусу. якщо навколишня 
температура низька (наприклад, 
узимку), ущільнювач може не 
повністю прилягати до корпусу. 
в такому разі зачекайте, поки 
ущільнювач природним чином займе 
належне місце. покладіть прилад 
задньою поверхнею вниз.
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 Увага! 
перш ніж намагатися усунути 
несправність, відключіть 
прилад від електроживлення. 
усунення несправностей, які не 
вказані у цій інструкції, повинно 
здійснюватися кваліфікованим 
електриком або іншою 
компетентною особою.

 Важливо.  
під час нормальної роботи 
приладу чути певні звуки 
(спричинені компресором або 
циркуляцією холодоагенту).

що робити, Коли …

Проблема Можлива	причина Спосіб	усунення

вино занадто 
тепле.

неправильні 
налаштування 
температури.

див. розділ «експлуатація».

дверцята були відчинені 
тривалий час.

відкривайте дверцята лише 
коли це необхідно.

прилад знаходиться 
поблизу джерела тепла.

див. розділ «установка».

внутрішнє 
освітлення не 
працює.

електрична лампочка 
несправна.

див. розділ «технічне 
обслуговування».

значне 
накопичення інею 
(можливо, також 
на ущільнювачі 
дверей).

ущільнювачі дверцят не 
герметичні (можливо, 
після перестановки 
завіс).

обережно нагрійте нещільні 
місця ущільнювача дверцят 
феном (температура не 
повинна перевищувати 50 °C). 
одночасно рукою надайте 
форму теплому ущільнювачу 
дверцят так, аби він 
розташувався правильно.

незвичний шум. прилад не вирівняно. відрегулюйте ніжки.

прилад торкається 
стіни чи інших об’єктів.

злегка відсуньте прилад.

певна деталь 
(наприклад, шланг) на 
задній стінці приладу 
торкається іншої 
частини приладу або 
стіни.

якщо потрібно, обережно 
відхиліть деталь, аби вона не 
торкалась інших предметів.

Компресор не 
вмикається одразу 
після після зміни 
температури.

це цілком нормально 
і не свідчить про 
несправність.

Компресор вмикається через 
деякий час.

на підлогу 
протікає вода.

отвір для збирання 
води блокується.

див. розділ «чищення»
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Символ  на виробі або на його 
пакуванні вказує, що цей виріб 
не підлягає утилізації як побутові 
відходи. натомість його слід здати 
у відповідний пункт приймання 
електронного та електричного 
устаткування для подальшої 
утилізації. дотримуючись правил 
утилізації виробу, ви допоможете 
запобігти нанесенню потенційної 

шкоди довкіллю і здоров’ю людей, 
що може статися у разі неналежної 
утилізації цього виробу. за більш 
докладною інформацією про 
утилізацію цього виробу просимо 
звертатися до місцевих органів 
влади, служби вивезення та утилізації 
відходів або в заклад, де було 
придбано цей виріб.

охорона довКілля
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