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Przed rozpoczęciem obsługi należy uważnie przeczytać instrukcję i należy ją zachować do 
wykorzystania w przyszłości. Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do przechowywania wina 



 

 

Przedmowa 
 
 
 
 

 

Zapraszamy do skorzystania z Chłodziarki do Wina serii JC. Przed przystąpieniem do montażu i 

użytkowania należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję należy zachować 

odpowiednio w celu późniejszego wykorzystania, aby uniknąć niepotrzebnych szkód. 
 

Instrukcja zawiera szczegółowe informacje dotyczące środków ostrożności związanych z 
transportem, montażem, użytkowaniem oraz rutynową konserwacją, a także innymi aspektami 
Chłodziarki do wina. 
 
Aby zachować ciągły rozwój przedsiębiorstwa i produktów, instrukcje oraz jej opisane treści 

mogą zostać zmienione bez uprzedniego poinformowania. Prosimy o waszą wyrozumiałość. 
 
Wersja instrukcji jest uniwersalną wersją naszej firmy, której wygląd może różnić się od 

produktu, który zakupiłeś. Jednakże, nie wpłynie to na jego użytkowanie i działanie. 
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Transport i rozmieszczenie 
 
Po otrzymaniu Chłodziarki do wina, należy upewnić się, że przed jej rozpakowaniem, że 
zewnętrzna część Chłodziarki do wina nie jest w żaden sposób uszkodzona (w przypadku 
uderzeń, zmian, i tak dalej). 
 

Należy otworzyć drzwi i sprawdzić, czy wnętrze jest kompletne (ściana, podstawka, panel 
sterowania, i tak dalej). 
 
Przy przenoszeniu i montażu Winiarki, należy zwrócić uwagę: 
 
1. Aby nie umieszczać winiarki w zbyt wilgotnym miejscu (pralnia, składzik, łazienka, itd.), i aby 
była przechowywana z dala od ciepła;  
2. Aby upewnić się, że Winiarka znajduje się na stałym i płaskim podłożu;  
3. Aby upewnić się, że Winiarka jest ustawiona na stabilnej równej powierzchni; 
 
4. Aby zapewnić warunki wentylacji wokół Winiarki;                               

5. Aby nigdy nie wkładać opakowania piankowego Winiarki u jej 

podstawy; 
 
6. Aby zapewnić stabilność Winiarki poprzez dostosowanie nóżek regulacyjnych, jeśli 
jest trochę niestabilna. 
 
Przed włączeniem Chłodziarki do wina, należy odczekać 48 godzin, aby środek chłodzący 
w Chłodziarce się ustabilizował. 
 

 

Uwaga: jeśli musisz przesunąć Chłodziarkę do wina, kąt nachylenia nie powinien przekraczać 45°, 
a kąt nachylenia w kierunku tyłu nie powinien przekraczać 20°, jak pokazano na rysunku: 
 

 

Nazwy części Chłodziarki do wina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

① Sterownik 

elektryczny ② Korpus 

③Podstaw

a ④ Sprężarka (tył) 

⑤ Szklane drzwi ⑥ Uchwyt 

⑦ Kabel zasilający  ⑧ Sonda kontrolowana 

temperaturą 
 
 
Szczególna uwaga: 
1. Kiedy temperatura w Chłodziarce wina zbyt znacznie różni się od temperatury otoczenia lub 

wilgotności otoczenia, na szklanych drzwiach może powstać mgła wodna, co jest normalnym 

zjawiskiem. Należy ją po prostu wytrzeć suszą ściereczką.  
2. Jeśli nie podoba Ci się folia po bokach produktu, można ją zerwać. 



Ważne instrukcje bezpieczeństwa: 
 
Proszę zwrócić uwagę na następujące warunki: 
 
Podczas korzystania z Chłodziarki do wina, przez cały czas należy przestrzegać pewnych 
podstawowych środków zapobiegawczych, w tym: 
 
1. Zgodnie z opisami instrukcji, należy używać Winiarki zgodnie z wymaganiami;  
2. Nigdy nie wyłączaj urządzenia poprzez bezpośrednie wypięcie wtyczki przewodu zasilającego 

podczas używania Winiarki; 
 
3. Maksymalna wytrzymałość łożyska lub podstawki Chłodziarki do wina wynosi 40kg. Proszę nie 
umieszczać na nich przedmiotów przekraczających 40kg;  
4. Nigdy nie naprawiaj ani nie używaj przewodu zasilającego z pęknięciami lub wyraźnymi 

wadami na końcówkach;  
5. Nie używaj przedłużaczy; 
 
6. Nigdy nie pozwalaj, aby dzieci wspinały się w pobliżu Winiarki, siedziały lub stały w 

Chłodziarce, lub wisiały na jej stojaku, w przeciwnym razie Chłodziarka do wina może ulec 

zniszczeniu lub mogą się skaleczyć; 
 
7. Nigdy nie umieszczaj przedmiotów na górze Winiarki. 

 

Niebezpieczeństwo: 
 
Przed wyrzuceniem złomowanej Chłodziarki do wina, należy: 
 
1. Zdjąć szklane drzwi; 
 
2. Umieść stojak w odpowiednim miejscu, w którym dzieci nie mogą go dosięgnąć; 
Specjalne ostrzeżenie: 
 
2. Niektóre produkty są wyposażone w zamki drzwiowe. Proszę dobrze przechowywać klucze 
oraz umieścić je w miejscu, w którym dzieci nie mogą ich dosięgnąć.  
3. Odłącz kabel zasilania jeśli Chłodziarka do wina nie będzie używana przez dłuższy czas. 
 

 

Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczeniem 

zdolności fizycznych, zmysłowych lub umysłowych, lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są 

nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące używania urządzenia przez osobę 

odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. 

 

Dzieci powinny być nadzorowane w celu upewnienia się, że nie bawią się urządzeniem. 
 

 

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, jego 
przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby, aby uniknąć 
niebezpieczeństwa. 
 

 

Uwaga: Ponieważ R600a jest łatwopalny i wybuchowy, produkty z R600a jako czynnikiem 

chłodniczym muszą być naprawiane przez specjalistów w zatwierdzonych punktach obsługi 

technicznej, jeśli ich systemy chłodzące wymagają naprawy. Osobisty demontaż oraz uszkodzenie 

rurek chłodniczych jest surowo zabronione. 
 
 

Ponieważ czynnik chłodzący jest łatwopalny i wybuchowy, a cyklopentan jest materiałem 

termoizolacyjnym, należy przyjąć właściwe środki w celu wyeliminowania ich ze względu na 

bezpieczeństwo oraz ochronę środowiska.  



 
Ważne instrukcje bezpieczeństwa: 
 

Prawidłowa utylizacja tego produktu 

 

Oznaczenie to oznacza, że produkt ten nie powinien być 

utylizowany wraz z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby 

zapobiec możliwym szkodom dla środowiska naturalnego lub 

zdrowia ludzi przed niekontrolowanym usunięciem odpadów, 

należy je poddać recyclingowi w celu promowania 

zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów 

materialnych. Aby zwrócić używane urządzenie, należy użyć 

systemów zwrotu i odbioru, lub skontaktować się ze sprzedawcą, 

od którego zakupiono produkt. Może on zabrać ten produkt w 

celu recyklingu bezpiecznego dla środowiska. 

 

Ważne uzupełnienie połączenia elektrycznego 
 
Dla własnego bezpieczeństwa, Winiarka powinna być prawidłowo uziemiona. 
 
Przewód zasilający chłodziarki wina jest wyposażony w odpowiednią wtyczkę, która powinna 

posiadać gniazdo uziemiające spełniające normy. To czy gniazdo jest uziemione powinno być 

osądzone przez specjalistów. 
 
Jeśli w gniazdku jest coś niejasnego, należy je wymienić na nowe. Jeśli kabel zasilający jest 

uszkodzony, należy poprosić wykwalifikowanego elektryka, aby go wymienił, aby uniknąć 

niebezpieczeństw. 
 
 
 
 
 

 

Jeśli w gniazdku nie ma połączenia uziemionego, należy przygotować prawidłowe uziemienie. 

Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, należy znaleźć odpowiednie gniazdko. Uwaga: należy 

znaleźć wykwalifikowanego elektryka w celu sprawdzenia nowego przewodu i wtyczki. 



 
MONTAŻ UCHWYTU 

1. UCHWYT 
2. POKRYWA ZE STALI NIEDZEWNEJ 
3. GUMA POZYCJONUJĄCA 
4. ŚRUBA 
5. PODPÓRKA 
 
W JAKI SPOSÓB ZAMONTOWAĆ UCHWYT 
 
1 – Wyciągnij uszczelkę drzwi. Zacznij od zdjęcia uszczelki w rogu drzwi w celu łatwego 
usunięcia. Zdejmij tylko część niezbędną do montażu uchwytu. 
2 – Włóż śrubę, łbem śruby do uszczelki bocznych drzwi, upewniając się, że wcześniej 
zamontowałeś śrubę blokującą dysk. Wykonaj to samo dla górnej i dolnej śruby. 
3 – Śruba powinna pojawić się po drugiej stronie (stronie uchwytu). Umieść gumę na śrubie i 
pokrywę ze stali nierdzewnej. Wykonaj to samo dla górnej i dolnej śruby. 
4 – Przykręć śruby od wewnątrz (strona śruby) do uchwytu. 
5 – Wymień uszczelkę.  



 
Regulowanie temperatury 
 
Funkcje przycisków: 
 
1. Po naciśnięciu przycisku "CZERWONY" temperatura automatycznie dostosuje się do 
 temperatury przechowywania win czerwonych (14 ° C). 
 
2. Po naciśnięciu przycisku "BIAŁY" temperatura automatycznie dostosuje się do 
 temperatury przechowywania win białych (8 ° C).  
3. Przycisk „Światło”: steruje włączanie/wyłączanie oświetlenia winiarki. 
 
4. Jeśli chcesz tylko sprawdzić ustawioną temperaturę w chłodziarce, naciśnij „SET” raz,  
 ustawiona temperatura będzie migać przez 10 sekund, a wyświetlacz powróci do  
 pokazywania   rzeczywistej temperatury w chłodziarce.  
5. Ręczna procedura ustawiania temperatury. Jeśli chcesz ustawić inną temperaturę 

chłodzenia, naciśnij „SET” przez dwie sekundy, jak pojawi się migotanie na wskaźniku 
temperatury, możesz zmienić temperaturę naciskając "+" lub «-». 
Można zmienić temperaturę w zakresie od 4 do 18 ° C.  Następnie naciśnij przycisk                  
" CZERWONY " (jest to przycisk "+" w celu zwiększenia temperatury) lub przycisk " BIAŁY " 
(jest to przycisk "-" w celu zmniejszenia temperatury). Każde naciśnięcie zmienia temperaturę 

o 1 ° C. 
Po ustawieniu wszystkich parametrów naciśnij przycisk "SET". Usłyszysz "sygnał dźwiękowy" 
potwierdzający zmiany i miganie się zatrzyma. Wyświetlacz pokaże aktualną temperaturę 
komory chłodzenia. 
Jeśli w ciągu 10 sekund nie będzie wykonana żadna czynność, urządzenie potwierdzi i 

zachowa ustawienia automatycznie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Zmiana jednostek temperatury: naciśnij i przytrzymaj przycisk „CZERWONY” przez 2 

sekundy, aby zmienić temperaturę między Fahrenheit a Celsjuszem. 
 

7. W celu wytworzenia chłodu uruchamia się sprężarka, a następnie po osiągnięciu 
żądanej temperatury sprężarka zatrzymuje się. Zasadniczo, gdy kompresor zatrzymuje się, 
temperatura w piwnicy będzie stopniowo wzrastać, a lód na parowniku topić. Woda 
wypływa ze ściany piwnicy i jest usuwana za pomocą wtyczki do rozmrażania umieszczonej 
w głębi winiarki. Woda jest ostatecznie odprowadzana do zbiornika na wodę umieszczonego 
powyżej sprężarki, woda kondensacyjna odparowuje w kontakcie z ciepłem zwolnionym 
przez kompresor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wymiana żarówki: 
Kiedy zajdzie potrzeba wymiany lampy w komorze (tylko w produktach z lampkami kontrolnymi), 
należy odłączyć wtyczkę zasilania. Poluzuj śruby mocujące przy pomocy śrubokręta, aby zdjąć 
osłonę lampy; poluzuj żarówkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegar; wybierz 
względne żarówki [220V/maksymalna moc wynosi 0.8W (żarówka LED) lub 10W (zwykła 
żarówka)] zakupione w dziale zaopatrzenia naszej firmy; dokręć ją zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara, i przymocuj pokrywę Kampy przy pomocy śrub. 
 
 
Wyświetlacz, gdy głowica czujnika temperatury znajduje się w stanie usterki: 
 
(1) W przypadku wystąpienia usterki głowicy czujnika temperatury komory chłodzącej, lampa 

pokaże migoczące „EF”, a maszyna przejdzie do procedury kontrolnej współczynnika 

włączenia/wyłączenia (45 minut dla włączenia i 15 minut dla wyłączenia). 
 
(2) W przypadku wystąpienia usterki głowicy czujnika temperatury rozmrażania, lampa pokaże 

migoczące „EE” kiedy maszyna przejdzie do stanu rozmrażania. Kiedy system wykryje usterkę 

głowicy czujnika temperatury odmrażania, oryginalny zestaw operacji zostanie zmieniony, a 

kiedy przejdzie do odmrażania, wychodzi on pod warunkiem, że „czas odmrażania jest dłuższy niż 

45 minut”. 
 
 

Uwaga: czas każdego włączenia powinien wynosić więcej niż lub być równy 10 minutom, a czas 
każdego wyłączenia powinien wynosić więcej lub być równy 10 minutom. 

 

Rutynowa konserwacja 
 
Chłodziarka do wina jest łatwa w użyciu. Jest zatwierdzona jako bezpieczna i niezawodna. Dopóki 
będzie konserwowana i czyszczona w następujący sposób, będzie trwała i sprawi, że będziesz 
zadowolony. 
 
—Podczas czyszczenia Winiarki należy wyłączyć zasilanie. Przetrzyj maszynę miękką ściereczką, 

która jest zwilżona ciepłą wodą z odpowiednią ilością neutralnego środka czyszczącego, a 

następnie wytrzyj ją czystą wodą. 
 
—Do czyszczenia Winiarki nie należy używać środków na bazie siarki, benzyny, ciepłej wody, i 
tym podobnych, gdyż mogłoby to doprowadzić do deformacji lub uszkodzenia części 
plastikowych. 
 
—Jeśli Chłodziarka do wina nie będzie używana przez dłuższy czas, należy odłączyć wtyczkę i 
wyczyścić wewnętrzną komorę. Kiedy komora jest wystarczająco sucha, można zamknąć drzwi



Analiza awarii 
 
Sprężarka nie wyłącza się automatycznie. 
 
1. Czy w komorze nie umieszczone na raz zbyt wielu przedmiotów? (Jeśli w komorze 

umieszczono na raz zbyt wiele przedmiotów, sprężarka będzie pracować przez kilka godzin i 

powróci do stanu wyłączenia, kiedy przedmioty będą wystarczająco chłodne.) 
 
2. Czy czas otwierania drzwi Chłodziarki do wina nie jest zbyt częsty lub zbyt długi? Poziom 
hałasu jest wysoki.  

Poziom hałasu jest wysoki. 
1. Czy Winiarka znajduje się na stabilnej równej 
powierzchni? 
3. Czy Winiarka ma kontakt z otaczającymi 
przedmiotami? 
5. Czy w pobliżu Winiarki znajdują się źródła 
wzbudzenia rezonansowego? 

2. Czy Winiarka jest umieszczona prawidłowo? 
4. Czy napięcie jest stabilne? 

   

Poziom chłodzenia jest zły. 
1. Czy temperatura jest dostosowana 
właściwie? 
3. Czy wokół Winiarki jest wystarczająco dużo 
przestrzeni? 
5. Czy czas otwierania drzwi nie jest zbyt częsty 
lub zbyt długi? 

2. Czy Winiarka znajduje się w pobliżu źródeł ciepła 
lub jest bezpośrednio narażona na słońce? 
4. Czy w okolicy nie ma zbyt wielu lub zbyt ciepłych 
przedmiotów? 

   

Brak całkowitego zamrażania. 
1.  Czy wtyczka jest poluzowana lub wypięta? 
3. Czy bezpiecznik jest uszkodzony? 
5. Czy ustawiona temperatura jest wyższa niż 
ta w komorze? 

2. Czy napięcie jest normalne? 
4. Czy moc jest wyłączona? 

   

 
 
 

Analiza awarii 
 
To nie są objawy awarii. 
 

1. Kiedy sprężarka pracuje, temperatura powierzchni może wynosić 80~90oC. 
 
2. Czasami można usłyszeć trzeszczenie w Winiarce, które jest dźwiękiem czynnika chłodzącego 
przepływającego w systemie chłodzącym. 
 
3. Kiedy wilgotność otoczenia jest zbyt wysoka, na powierzchni Winiarki może wystąpić zjawisko 
kondensacji. Należy je wytrzeć miękką szmatką. 
 
Uwaga: jeśli po badaniach wykonanych po obróbce chłodziarka do wina nie działa prawidłowo, 
należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym serwisem naprawczym. 



 
Parametry techniczne  

Tryb VN120 

Elementy  
  

Kategoria klimatyczna N 

  

Całkowita pojemność wydajna 270L 

  

Całkowita moc wejściowa 115W 
  

Środek spieniający C5H10 

  

Rodzaj Winiarki Jedna temperatura 

  

Ogólny wymiar 582×622×1485 

  

Kategoria ochrony przed porażeniem 
prądem elektrycznym 

Ⅰ 
 

  

Napięcie znamionowe 
/częstotliwość 

220～240V-/50Hz 
 

  

Prąd znamionowy 0.75A 

  

Środek chłodzący 
/jakość 

R600a/22g 

 
  

Masa netto 57kg 

  

Moc wejściowa lampy 

0.8W 

 
  

Ilość butelek 120 
  
 

Ze względu na ulepszenie produktu, używany produkt może nie być całkowicie taki sam jak dane 
przedstawione w instrukcji. Proszę przestrzegać tabliczki znamionowej produktu. 

 

Schemat obwodu 

Elektroniczna tablica 
sterownicza 



 

Treść zdjęcia: 
 

(Elektroniczna tablica sterownicza; PRZEKAŹNIK PRĘDKOŚCI; ROZRUSZNIK; Lewe światło; Prawa 
szafka; Prawy parownik; BRĄZOWY; NIEBIESKI; ŹRÓDŁO ZASILANIA; OPERACJA I WYŚWIETLACZ) 
 

 

OSTRZEŻENIE: Nie blokuj wszystkich otworów wentylacyjnych w obudowie urządzenia ani w 
konstrukcji zabudowy. 
 
OSTRZEŻENIE: Nie używaj urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających proces 
odmrażania, innych niż zalecane przez producenta. 
 
OSTRZEŻENIE: Nie wolno uszkodzić obiegu czynnika chłodzącego. 
 
OSTRZEŻENIE: Nie należy używać urządzeń elektrycznych wewnątrz przedziałów do 
przechowywania żywności, chyba że są one zgodne z rodzajem rekomendowanym przez 
producenta. 



 Oznaczenie     
      

 Znak handlowy  VINOSPHERE  
      

    VN120 
 Model referencyjny     

      

 

Kategoria modelu urządzenia chłodzącego dla gospodarstw domowych 

 
2 

 
   

     
     

 Klasa efektywności energetycznej   D  
      

 

Zużycie energii             “314” kWh rocznie, w oparciu o standardowe wyniki testów przez 24 godziny. Rzeczywiste zużycie energii 

będzie zależeć od sposobu używania urządzenia i jego lokalizacji. 

Całkowita pojemność przechowywania 
120 BUTELEK LUB 270 LITRÓW  

 

Najchłodniejsza temperatura przechowywania 
  5°C 
    

     
 

Klasa klimatyczna: ‘N » 
 

Urządzenie to jest przeznaczone do używania w temperaturze otoczenia między “16” [najniższa temperatura] °C a “ 32”  
[najwyższa temperatura] °C 

 

Emisja akustyczna w powietrzu 

 

Wbudowana 
 

„Niniejsze urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przechowywania wina” 

 

 

Kategorie urządzeń chłodniczych do gospodarstw domowych 

1. Lodówka z jednym lub większą ilością przedziałów do przechowywania świeżej żywności 
    

2. Lodówka-piwniczka. Urządzenia do przechowywania wina 

3. Chłodziarko-lodówka oraz lodówka z przedziałem 0-gwiazdkowym 

4. Lodówka z przedziałem jednogwiazdkowym 
    

5. Lodówka z przedziałem dwugwiazdkowym 
    

6. Lodówka z przedziałem trzygwiazdkowym 
    

7. Lodówka-zamrażarka 
    

8. Zamrażarka pionowa 
    

9. Zamrażarka skrzyniowa 
   

10.  Urządzenia wielofunkcyjne i inne urządzenia chłodnicze  

 
 

39 db 

(A) 
NIE 

 


