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MÕELDES SINULE
Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille loomisel on 
rakendatud pikaaegset asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust. Nutika ja stiilse disaini 
kõrval ei ole unustatud ka teid. Seadet kasutades võite alati kindel olla suurepärastes tule-
mustes.

Teretulemast Electroluxi.

Külastage	meie	veebisaiti.
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teave teeninduse kohta:
www.electrolux.com

Registreerige oma toode, et saada paremat teenindust:
www.electrolux.com/productregistration

Saate osta lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop

KLIENDITEENINDUS JA HOOLDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed.
Andmed leiate andmesildilt. Mudel, tootenumber (PNC), seerianumber

 Hoiatus / oluline ohutusinfo.

 Üldine teave ja näpunäited

 Keskkonnateave.

Jäetakse õigus teha muutusi.

SISUKORD
1.	 OHUTUSINfO ..................................................................................................... 3
2.	 OHUTUSJUHISED .............................................................................................. 4
3.	 JÄÄTMEKÄITLUS ................................................................................................ 5
4.	 SEADME KIRJELDUS.......................................................................................... 6
5.	 JUHTPANEEL ...................................................................................................... 6
6.	 IGAPÄEVANE KASUTAMINE ............................................................................... 7
7.	 PAIGALDAMINE ................................................................................................ 10
8.	 HOOLDUS JA KORRASHOID............................................................................ 13
9.	 VEAOTSINGU JUHEND .................................................................................... 14



3EESTI

1.	  OHUTUSINfO

Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasas-
olev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei vastuta vale pai-
galdamise või ebaõige kasutuse tõttu tekkinud vigastuste 
ja kahjude eest. Hoidke juhend alles, et saaksite seda ka 
edaspidi kasutada. 

1.1	 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus

• Lapsed võivad seda seadet kasutada alates 8. eluaas-
tast; vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete või-
metega või kogemuste ja teadmisteta inimesed võivad 
seadet kasutada vaid järelvalve korral ja tingimusel, et 
neid juhendatakse seadet turvaliselt kasutama ning nad 
mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte. 

• Ärge lubage lastel seadmega mängida.
• Hoidke pakendid lastele kättesaamatuna.
• Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega 

hooldustoiminguid läbi viia.

1.2	Üldine ohutus

• See seade on mõeldud kasutamiseks koduses majapi-
damises või muudes sarnastes kohtades, näiteks:
 - farmides, poodide, kontorite jms juurde kuuluvates 
personalile mõeldud köökides;

 - hotellides, motellides ja muudes majutuskohtades;
• Kasutage seadet üksnes veini hoiustamiseks.
• Hoidke ventilatsiooniavad vabad nii eraldiseisva kui ka 

sisseehitatud seadme puhul.
• Ärge kasutage sulatamise kiirendamiseks mehhaanilisi 

seadmeid või muid kunstlikke vahendeid peale tootja 
poolt soovitatute.

• Vältige jahutusaine süsteemi kahjustamist.
• Ärge kasutage toiduainete säilitamise sektsioonis muid 

elektriseadmeid peale tootja soovitatud seadmete.
• Ärge kasutage seadme puhastamiseks vee- või aurupi-

hustit.
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2.	OHUTUSJUHISED

2.1	Paigaldamine

			Hoiatus!	Seadet tohib paigaldada 
ainult kvalifitseeritud elektrik!

• Eemaldage kõik pakkematerjalid.
• Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada 

ega kasutada.
• Järgige seadmega kaasas olevaid 

paigaldusjuhiseid.
• Olge seadme teise kohta viimisel et-

tevaatlik, sest see on raske. Kasutage 
alati kaitsekindaid.

• Jälgige, et õhk saaks seadme ümber 
vabalt liikuda.

• Enne seadme vooluvõrku ühendamist 
oodake vähemalt 4 tundi. See on vaja-
lik selleks, et õli saaks kompressorisse 
tagasi valguda.

• Ärge paigutage seadet radiaatorite, 
pliitide ega ahjude lähedusse. Seadme 
tagakülg tuleb paigutada vastu seina.

• Ärge paigutage seadet otsese päikese-
valgusega kohta.

• Ärge paigaldage seadet väga niiskesse 
ja külma ruumi, näiteks lisahoonesse, 
garaaži või veinikeldrisse.

• Seadme teisaldamisel tõstke seda 
esiservast, et vältida põranda kriimus-
tamist.

2.2	Elektriühendus 

			Hoiatus!	Tulekahju- ja elektrilöögi-
oht!

• Seade peab olema maandatud.

• Kõik elektriühendused peab teostama 
kvalifitseeritud elektrik. 

• Kontrollige, kas andmesildil toodud 
elektrilised parameetrid vastavad voo-
luvõrgu näitajatele. Vastasel juhul võtke 
ühendust elektrikuga.

• Kasutage alati nõuetekohaselt paigal-
datud ohutut pistikupesa.

• Ärge kasutage mitmikpistikuid ega 
pikenduskaableid.

• Veenduge, et te elektrilisi osi ei 
vigastaks (nt toitepistikut, toitejuhet, 
kompressorit). Elektriliste osade vahe-
tamiseks pöörduge teeninduskeskusse 
või elektriku poole.

• Toitejuhe peab jääma toitepistikust 
allapoole.

• Ühendage toitepistik seinakontakti 
alles pärast paigalduse lõpuleviimist. 
Veenduge, et pärast paigaldamist säilib 
juurdepääs toitepistikule.

• Seadet välja lülitades ärge tõmmake 
toitekaablist. Hoidke alati kinni toitepis-
tikust.

2.3	Kasutamine

			Hoiatus!	Tulekahjuoht ning 
elektrilöögi- ja tulekahjuoht!

• Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
• Ärge pange seadmesse muid elektri-

seadmeid (nt jäätisevalmistajat), kui see 
pole tootja poolt ette nähtud.

• Olge ettevaatlik külmutusagensi süs-
teemiga – see on õrn. Külmutusagens 
sisaldab isobutaani (R600a), mis on 
suhteliselt keskkonnaohutu gaas. Siiski 
on see tuleohtlik.

• Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage ainult 
neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid too-
teid, küürimissvamme, lahusteid ega metallesemeid.

• Ärge hoidke seadmes plahvatusohtlike aineid, näiteks 
aerosoole. 

• Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes 
välja vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuse või 
kvalifitseeritud isiku poolt.
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• Kui külmutusagens on viga saanud, siis 
veenduge, ega seadmest ei tule leeke 
või suitsu. Õhutage ruum korralikult. 

• Jälgige, et kuumad esemed ei puutuks 
vastu seadme plastpindu.

• Ärge hoidke seadmes süttivaid gaase 
ega vedelikke.

• Ärge pange süttivaid või süttiva ainega 
määrdunud esemeid seadmesse, selle 
lähedusse või peale.

• Ärge katsuge kompressorit ega kon-
densaatorit. Need on kuumad.

2.4	Puhastus ja hooldus

			Hoiatus!	Seadme vigastamise või 
kahjustamise oht!

• Enne hooldust lülitage seade välja ja 
ühendage toitepistik pistikupesast lahti.

• Selle seadme jahutusüksus sisaldab 
süsivesinikke. Süsteemi tohib hooldada 
ja laadida ainult kvalifitseeritud tehnik.

• Kontrollige regulaarselt seadme sula-
misvee ärajooksu; vajadusel puhasta-
ge. Kui ärajooksukoht on ummistunud, 
koguneb sulamisvesi seadme põhjale.

2.5	Jäätmekäitlus

			Hoiatus!	Lämbumis- või vigastusoht!

• Eemaldage seade vooluvõrgust.
• Lõigake toitekaabel seadme küljest lahti 

ja visake ära.
• Eemaldage uksekäepide, et vältida las-

te ja loomade seadmesse lõksujäämist.
• Selle seadme külmutusagensi süsteem 

ja isolatsioonimaterjalid on osoonisõb-
ralikud.

• Isolatsioonivaht sisaldab tuleohtlikku 
gaasi. Seadme õige kõrvaldamise koh-
ta saate täpsemaid juhiseid kohalikust 
omavalitsusest.

• Ärge vigastage soojusvaheti läheduses 
paiknevat jahutusüksust.

3.	JÄÄTMEKÄITLUS

Märgiga  tähistatud materjalid 
lähevad taaskäitlusse. Pange 
taaskasutatav pakkematerjal vastavasse 
kogumiskonteinerisse. Aidake hoida 
keskkonda ja inimeste tervist ja suunake 
elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse. 

Ärge visake märgiga  tähistatud 
seadmeid muude majapidamisjäätmete 
hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti 
või pöörduge abi saamiseks kohalikku 
omavalitsusse.
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4.	SEADME KIRJELDUS

2 3 4 5

78 6

1

5.	JUHTPANEEL

1 Käepide
2 Tihend
3 Uks
4 Kinnituslatt

5 Riiulid
6 Teleskoopsiinid
7 Juhtpaneel
8 Andmeplaat

21 3 4 5

1 SISSE/VÄLJA-nupp
2 Valgustinupp
3 Ekraan

4 Temperatuuri tõstmise nupp
5 Temperatuuri vähendamise nupp
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5.1	Sisselülitamine

Seadme sisselülitamiseks tehke järgmist.
1.	 Ühendage toitepistik pistikupessa.
2.	 Kui ekraan on väljas, vajutage SISSE/

VÄLJA nuppu.
1.	 Ekraanil kuvatakse temperatuuri vaike-

väärtust (5 °C).
Teistsuguse temperatuuri valimiseks vt 
"Temperatuuri reguleerimine".

5.2	Väljalülitamine

Seadme väljalülitamiseks tehke järgmist.
1.	 Vajutage 3 sekundit nuppu SISSE/

VÄLJA.
2.	 Ekraan lülitub välja.
3.	 Seadme toitevõrgust lahutamiseks 

eemaldage toitepistik pistikupesast.

5.3	Temperatuuri reguleerimine

Veinikeldri temperatuuri saab muuta 
temperatuuriregulaatorite abil.
Iga nupu  või  vajutus tõstab või 
langetab temperatuuri vastavalt 1 ºC võrra. 
Kui säte jõuab temperatuuri ülempiirini, 
milleks on 20 ºC või alampiirini, milleks on 
5 ºC, siis säte enam ei muutu.

5.4	Valgustinupp

Avatud ukse puhul põleb LED-valgusti 
ning kui uks sulgeda, siis see kustub. 
Kui soovite jätta valguse põlema ka 
suletud uksega, avage uks, vajutage 
valgustinuppu, et valgus kustutada ning 
siis vajutage uuesti valgustinuppu, et 
valgus sisse lülitada.
Tavalise režiimi taastamiseks vajutage 
valgustinuppu, et valgus välja lülitada.

   LED-valgusti on varustatud 
kolmesekundilise 
aeglustisüsteemiga.

5.5	Lahtise ukse signaal

Kui uks jääb lahti kauemaks kui viieks 
minutiks, kõlab hoiatav helisignaal.
Signaal vaibub, kui uks sulgeda.

5.6	Temperatuuri alarm

• Kui sisetemperatuur on kõrgem kui 
23 °C, ilmub juhtpaneelile tekst “HI” ja 
seade annab tund aega järjest pidevat 
helisignaali.

• Kui sisetemperatuur on 0 °C madalam, 
ilmub juhtpaneelile vilkuv tekst “LO”. 
Samal ajal kostab helisignaal.

5.7	 Temperatuuri salvestusfunkt-
sioon

Toitekatkestuse korral jätab veinikelder 
meelde valitud temperatuurisätte ning 
sisselülitumisel taastatakse sama säte.

6.	 IGAPÄEVANE KASUTAMINE

6.1	Puhastamine

Enne seadme esmakordset kasutamist 
peske leige vee ja neutraalse seebiga üle 
seadme sisemus ja kõik sisetarvikud, et 
eemaldada uuele tootele omane lõhn, 
seejärel kuivatage täielikult.

   Ärge kasutage pesuaineid või 
abrasiivpulbreid, mis võivad seadme 
viimistluskihti kahjustada.
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6.2	Veini säilitamine

(750 ml Bordeaux pudelid)
Kokku: 24 pudelit

Temperatuuri saab reguleerida vahemikus 
+5 kuni +20 °C. See on veinile parim.
Veini säilitamise aeg sõltub veini vanusest, 
viinamarjasordist, alkoholisisaldusest 
ja veinis sisalduva fruktoosi ja tanniini 
kogusest. Veini ostmisel vaadake järgi, 
kui vana veiniga on tegu ja kas see läheb 
seismisel paremaks.
Soovitatav säilitamistemperatuur:
 - Šampanja/Prosecco ja vahuveinid +6 
kuni +8 °C

 - Valge vein +10 kuni +12 °C
 - Rosé vein +12 kuni +16 °C
 - Punane vein +14 kuni +18 °C

6.3	Veiniriiulid

• Hõlpsaks ligipääsuks tõmmake riiul 
umbes poolenisti välja. Seade on 
varustatud teleskooprelssidega, mis 
võimaldavad riiuleid väga mugavalt 
käsitseda.

   Uksetihendi kahjustamise 
ärahoidmiseks veenduge, et uks on 
riiuli väljatõmbamise ajal täiesti 
avatud.

• Puidust riiulite eemaldamiseks või 
paigaldamiseks tõstke riiulit ülespoo-
le, nagu joonisel näidatud, ning siis 
tõmmake seda väljapoole või lükake 
sissepoole, kuni riiul relsile kinnitub.
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6.4	Konfiguratsioonid

• Eraldiseisev
24 pudeli bordeaux (0,75 cl) säilitamiseks, 
igal tasapinnal 6 pudelit.

2

1

3

4

Esimene tasapind on mõeldud suuremate 
ja pikemate pudelite mahutamiseks.
Riiulite 2/3/4 eemaldamisega saab ruumi 
juurde tekitada, nagu näete allolevatel 
joonistel.

			Hoiatus!	Kui te seda võimalust 
kasutate, kontrollige kindlasti, 
et pudelid ei puutuks vastu 
tagaseina.

• Horisontaalne

Sobib suuremate pudelite 
jaoks, näiteks Prosecco ja 
šampusepudelid, mis on pikemad 
kui 310 mm.

2

1

3

4

2

1

3

4

Pikemate/suuremate pudelite 
mahutamiseks eemaldage riiulid 3 ja 4 ja 
asetage pudelid alumisele tasapinnale.
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Juhtpaneeli taga paiknevasse ruumi saab 
asetada kaks veinipudelit, kuid need tuleb 
sinna asetada juhtpaneeli kõrvalt. Sama 
kehtib väljavõtmisel.

			Ärge tõmmake pudeleid juhtpaneeli 
tagant otse välja, kuna see võib 
paneeli vigastada.

			Ärge hoidke pudeleid esimesel 
tasapinnal risti! Pudelid võivad ukse 
avanedes välja veereda, teid 
vigastada ja materiaalset kahju 
tekitada

7.	PAIGALDAMINE

7.1	Koha valik

Seadme ümber peab olema piisavalt 
ruumi õhuringluse jaoks, mis on tähtis 
ülekuumenemise vältimiseks. Piisava 
ventilatsiooni tagamiseks järgige 
paigaldamisjuhiseid.
Paigutage seade kohta, kus temperatuur 
jääb seadme andmesildil olevasse 
kliimaklassi vahemikku:

Kliimaklass Ümbritseva	õhu	
temperatuur

SN +10 °C kuni +32 °C

N +16 °C kuni +32 °C

ST +16 °C kuni +38 °C

T +16 °C kuni +43 °C
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7.2	Elektriühendus

			Ettevaatust!	Kõik seadme 
paigaldamisega seotud elektritööd 
tuleb teostada kvalifitseeritud 
elektriku või kompetentse isiku 
poolt.

			Hoiatus!	See seade peab olema 
maandatud. Kui ohutusnõudeid ei 
järgita, ei võta tootja seadme suhtes 
mingit vastutust.

Kui maandusnõuded ei ole arusaadavad 
või kui te ei ole kindel, et seade on korrali-
kult maandatud, võtke ühendust kvalifit-
seeritud elektriku või hooldustehnikuga.

			Hoiatus!	Enne seadme ühendamist 
tuleks vähemalt neli tundi oodata, et 
jahutusaine jõuaks kompressorisse 
tagasi valguda.

Enne vooluvõrguga ühendamist veenduge, 
et andmesildil olevad elektriandmed vasta-
vad teie kohalikule vooluvõrgule.
Seade peab olema maandatud.
Toitekaabli pistikul on selle jaoks vastav 
kontakt.
Kui pistikupesa ei ole maandatud, konsul-
teerige pädeva elektrikuga ja ühendage 
seade eraldi maandusjuhiga, mis vastab 
kehtivatele normidele.
Võtke ühendust kvalifitseeritud elektrikuga.

7.3	Nõuded ruumile (mm) ja ventilatsioonile

560

min. 200 cm 2

450

550

min. 200 cm 2

537
555

450
443

594

21

448

5

Seadme taga tuleb tagada piisav õhuring-
lus.

		 Veenduge, et toitejuhet saab vabalt 
liigutada.



12	 www.electrolux.com

7.4	Ukse reguleerimine

Ukse reguleerimiseks järgige allolevaid 
suuniseid.

 - Hoidke uksest kinni ja keerake ülemised 
ning alumised kruvid lahti

 - Seadke uks otseks
 - Keerake kruvid kinni.

7.5	Paigaldamine süvendisee

Järgige allolevaid suuniseid.

 - Asetage seade süvendisse, nii et 
seadme uks on kinni, ning joondage 
köögimööbli tasapinnaga.

 - Avage uks ja kinnitage paigalduslatt 
kolme kruviga.
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8.	HOOLDUS JA KORRASHOID

			Ettevaatust!	Eemaldage seade 
vooluvõrgust enne igasuguste 
hooldustööde tegemist.

			Seadme jahutussüsteem sisaldab 
süsivesinikke; süsteemi võivad 
hooldada ja täita ainult selleks 
volitatud tehnikud.

8.1	Regulaarne puhastamine

Seadet tuleb regulaarselt puhastada:

			Ärge tõmmake, teisaldage ega 
vigastage torusid ja/või kaableid, mis 
paiknevad korpuses.
Ärge kasutage seadme sisemuse 
puhastamiseks kunagi pesuaineid, 
abrasiivseid pulbreid, tugeva lõhnaga 
puhastusvahendeid ega vaha, kuna 
need võivad pinda kahjustada ja jätta 
tugeva lõhna.

• Peske sisepindu sooja vee ja söö-
gisooda lahusega. Lahustage kaks 
supilusikatäit söögisoodat umbes ühes 
liitris vees.

• Riiulite pesemiseks kasutage lahjat 
pesuvahendi lahust.

• Juhtseadiste ning elektriliste osade 
puhastamisel väänake lapp või svamm 
korralikult välja.

• Jahutussüsteemi välispinda peske soo-
ja vee ja õrna pesuvahendi lahusega.

• Puhastage seadme tagaküljel asuv 
kondensaator (must võrestik) ja komp-
ressor harjaga. See toiming parandab 
seadme jõudlust ja vähendab selle 
voolutarvet.

• Puhastage seadme sisemus ja tarvikud 
leige vee ja neutraalse seebiga.

• Kontrollige regulaarselt uksetihendeid 
ja pühkige need puhtaks, eemaldades 
mustuse ja prahi.

• Loputage ja kuivatage põhjalikult.

			Olge ettevaatlik, et vältida jahutus-
süsteemi vigastamist.

Pärast puhastamist ühendage seade 
uuesti vooluvõrku.

8.2	Seadme mittekasutamise 
perioodid

Kui seadet pikema aja jooksul ei kasutata, 
siis rakendage järgmisi ohutusmeetmeid:
• lahutage seade vooluvõrgust;
• eemaldage kõik toiduained;
• puhastage seade ja kõik tarvikud;
• jätke uks lahti, et vältida ebameeldivate 

lõhnade tekkimist.

8.3	Elektrikatkestus

Üldjuhul likvideeritakse elektrikatkestus 
mõne tunniga ning seadme sisetempera-
tuur ei tõuse oluliselt, kui te väga tihti ust ei 
ava. Kui voolukatkestus kestab kaua, tuleb 
kasutusele võtta vajalikud meetmed.

			Veinikelder tuleks paigutada ruumi 
kõige jahedamasse piirkonda, 
soojusallikatest eemale ja varju 
otsese päikese eest.
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9.	VEAOTSINGU JUHEND

Tavaliselt on veinikeldri probleemid lihtsalt 
omal käel lahendatavad ega vaja kliendi-
teeninduse sekkumist. Enne teenindusse 

helistamist proovige allolevate juhtnööride 
abil tõrkest ise jagu saada.

Probleem Võimalik	põhjus Lahendus

Veinikelder ei tööta. Seade pole ühendatud 
vooluvõrku.

Palun ühendage seade.

Seade on välja lülitatud. Lülitage seade sisse.
Kaitselüliti on välja lülitunud või 
kaitse on läbi. 

Lülitage kaitselüliti sisse või 
vahetage kaitse.

Sisemine valgustus 
ei tööta.

Kontrollige temperatuurisätet. Muutke määratud temperatuuri.
Uks ei ole korralikult kinni. Vaadake ukse reguleerimise 

juhendit. (lõik 7.4)
Seadme uks ei sulgu korralikult. Puhastage uksetihendit 

neutraalse puhastusvahendi ja 
vee lahuses niisutatud svammiga.

Kompressor töötab 
pidevalt.

Toatemperatuur on tavalisest 
kõrgem.

Kontrollige ruumi temperatuuri.

Ust on liiga tihti avatud. Ärge hoidke ust lahti kauem kui 
vaja.

Uks ei ole korralikult kinni. Kontrollige, et uks oleks täiesti 
kinni.

Seadme uks ei sulgu korralikult. Kontrollige tihendit ja kui 
vaja, puhastage uksetihendit 
neutraalse puhastusvahendi ja 
vee lahuses niisutatud svammiga.

Valgusti ei tööta. Seade pole ühendatud 
vooluvõrku.

Palun ühendage seade.

Kaitselüliti on välja lülitunud või 
kaitse on läbi.

Lülitage kaitselüliti sisse või 
vahetage kaitse

LED on läbi põlenud. Pöörduge teeninduskeskusse.
Valgusti nupp ei tööta. Pöörduge teeninduskeskusse.

Ülemäärane 
vibreerimine.

Kontrollige, kas seade on 
rõhtne.

Korrigeerige, kui vaja.

Liigne müra. Lõgisev heli võib tekkida 
jahutusvedeliku liikumisest ja 
see on normaalne.
Naksuvat heli võivad tekitada 
siseseinad, mis paisuvad ja 
kokku tõmbuvad.

Kui heli on tugev, pöörduge 
teeninduskeskusse.

Veinikelder ei ole rõhtne. Korrigeerige, kui vaja.
Uks ei sulgu 
korralikult.

Veinikelder ei ole rõhtne. Korrigeerige, kui vaja.
Uks ei sulgunud korralikult. Vaadake ukse reguleerimise 

suuniseid (lõigus 7.4)
Tihend on must. Puhastage uksetihendit 

neutraalse puhastusvahendi ja 
vee lahuses niisutatud svammiga.
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MĒS DOMĀJAM PAR JUMS
Pateicamies, ka iegādājāties Electrolux ierīci. Ierīces ražošanā un modernizēšanā uz-
krāta gadu desmitiem ilga pieredze. Tā radīta pārdomāta un mūsdienīga, tieši kā jums. 
Katru reizi to lietojot, varat būt pārliecināti, ka gūsiet labus rezultātus.

Laipni lūdzam Electrolux!

Apmeklējiet mūsu mājas lapu, kurā:
atradīsiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par problēmu novēršanu un 
apkopi:
www.electrolux.com

Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.electrolux.com/productregistration

Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.electrolux.com/shop

KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē. Modelis, izstrādājuma nr., sērijas numurs.

 Drošības informācija brīdināšanai un piesardzībai.
 Vispārīga informācija un padomi.
 Informācija par apkārtējo vidi.

Izmaiņu tiesības rezervētas.

SATURS
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1.  INfORMĀcIJA PAR DROŠībU
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet 
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par bojā-
jumiem, ko radījusi ierīces nepareiza uzstādīšana vai 
lietošana. Saglabājiet šos norādījumus ierīces tuvumā 
turpmākām uzziņām. 

1.1  bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
• Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un 

cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām 
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās 
personas uzraudzībā vai, ja tie ir apmācīti par ierīces 
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus. 

• Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
• Glabājiet iesaiņojuma materiālus bērniem nepieejamā 

vietā.
• Tīrīšanu un lietotāja veikto apkopi nedrīkst veikt bērni 

bez uzraudzības.

1.2  Vispārīgi drošības norādījumi
• Ierīce paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā un 

līdzīgiem mērķiem, piemēram:
 - lauku mājās, personāla virtuves telpās veikalos, biro-
jos un citās darba vidēs;

 - klientu vajadzībām viesnīcās, moteļos un gultasvie-
tas un brokastu tipa viesnīcās, kā arī citās dzīvoja-
mās telpās.

• Lietojiet šo ierīci tikai vīna uzglabāšanai.
• Sekojiet, lai ierīces korpusa vai iebūvētās konstrukci-

jas ventilācijas atveres nebūtu aizsērējušas.
• Nelietojiet ražotāja neieteiktas mehāniskas ierīces vai 

citus līdzekļus atkušanas procesa paātrināšanai.
• Nesabojājiet dzesētāja shēmu.
• Nelietojiet ēdiena uzglabāšanas paredzētajos nodalī-

jumos elektroierīces, ja vien to izmantošanu neparedz 
ražotājs.
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• Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku un neizsmidziniet 
ūdeni.

• Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu. Izmantojiet tikai 
neitrālus mazgāšanas līdzekļus. Nelietojiet abrazīvus 
līdzekļus, abrazīvus tīrīšanas spilventiņus, šķīdinātā-
jus vai metāla priekšmetus.

• Šajā ierīcē neuzglabājiet uzliesmojošas vielas, piemē-
ram, aerosola baloniņus ar uzliesmojošām vielām. 

• Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no 
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam, servisa 
pārstāvim vai kvalificētam speciālistam.

2. DROŠībAS NORĀDīJUMI

2.1 Uzstādīšana
   Brīdinājums! Ierīci drīkst uzstādīt 
tikai kvalificēta persona.

• Noņemiet visu iepakojumu.
• Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
• Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās 

uzstādīšanas norādes.
• Ievērojiet piesardzību, pārvietojot 

ierīci, jo tā ir smaga. Vienmēr lietojiet 
aizsargcimdus.

• Pārliecinieties, ka ap ierīci brīvi cirkulē 
gaiss.

• Nogaidiet vismaz 4 stundas un tikai 
tad pievienojiet ierīci elektrības pa-
deves avotam. Tas nepieciešams, lai 
ļautu eļļai ieplūst atpakaļ kompresorā.

• Neuzstādiet ierīci blakus radiato-
riem, plītīm, cepeškrāsnīm vai plīts 
virsmām. Ierīces aizmugurējā virsma 
jānovieto pret sienu.

• Neuzstādiet ierīci tiešos saules staros.
• Neuzstādiet šo ierīci pārāk mitrās 

un pārāk aukstās vietās, piemēram, 
tehniskajās palīgtelpās, garāžās un 
vīna pagrabos.

• Pārvietojot ierīci, paceliet to aiz priek-
šējās malas, lai nesaskrāpētu grīdu.

2.2  Elektrības padeves 
pieslēgšana 
   Brīdinājums! Var izraisīt ugunsgrē-

ku un elektrošoku.

• Ierīcei jābūt iezemētai.
• Elektrības padeves pieslēgšana jāveic 

sertificētam elektriķim. 
• Pārliecinieties, ka informācija uz 

tehnisko datu plāksnītes atbilst jūsu 
elektrosistēmas parametriem. Ja tā 
neatbilst, sazinieties ar elektriķi.

• Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu 
un drošu kontaktligzdu.

• Nelietojiet daudzkontaktu adapterus 
vai pagarinātājus.

• Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu 
elektriskās detaļas (piem., kon-
taktspraudni, kabeli, kompresoru). Lai 
nomainītu elektriskās detaļas, sazinie-
ties ar servisa daļu vai elektriķi.

• Strāvas kabelim jāatrodas zemāk par 
spraudkontaktu.

• Pieslēdziet kontaktspraudni kontakt-
ligzdai tikai uzstādīšanas beigās. 
Pārbaudiet, vai pēc uzstādīšanas 
kontaktspraudnim var brīvi piekļūt.

• Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, vel-
kot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr velciet 
aiz kontaktspraudņa.
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2.3 Izmantojiet
   Brīdinājums! Var izraisīt ugunsgrē-

ku un elektrošoku vai aizdegšanos.

• Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
• Neievietojiet elektriskās ierīces (piem., 

saldējuma pagatavošanas ierīci) 
ierīcē, izņemot, ja ražotājs norādījis, 
ka to var darīt.

• Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu 
dzesētāja shēmu. Tas satur izobutānu 
(R600a), dabasgāzi, kas ir videi prak-
tiski nekaitīga. Šī gāze uzliesmo.

• Ja dzesētāja shēmā rodas bojājumi, 
pārliecinieties, ka telpā nav liesmas 
vai aizdegšanās avoti. Izvēdiniet 
telpu. 

• Neļaujiet karstiem priekšmetiem sa-
skarties ar ierīces plastmasas daļām.

• Neuzglabājiet ierīcē viegli uzliesmojo-
šas gāzes vai šķidrumus.

• Neievietojiet ierīcē, neturiet tās 
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas 
vielas vai ar viegli uzliesmojošām 
vielām piesūcinātus priekšmetus.

• Nepieskarieties kompresoram vai 
kondensatoram. Tie ir karsti.

2.4 Kopšana un tīrīšana
   Brīdinājums! Pastāv traumu vai 
ierīces bojājumu risks.

• Pirms apkopes izslēdziet ierīci un 
atvienojiet to no elektrotīkla.

• Šīs ierīces dzesēšanas sistēmā ir 
ogļūdeņradis. Dzesētājagregāta at-
kārtotas uzpildes darbus var veikt tikai 
kvalificētas personas.

• Regulāri pārbaudiet ierīces izplūdes 
atveri un, ja nepieciešams, iztīriet 
to. Ja izplūdes sistēma nosprostota, 
atkausētais ūdens sakrāsies ierīces 
apakšējā daļā.

2.5 Ierīces utilizācija
   Brīdinājums! Pastāv savainošanās 

vai nosmakšanas risks.

• Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
• Nogrieziet strāvas kabeli un izmetiet 

to.
• Izņemiet durvis, lai novērstu bērnu un 

dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.
• Šīs ierīces dzesētāja shēma un izolā-

cijas materiāli nekaitē ozona slānim.
• Izolācijas slānis satur viegli uzlies-

mojošu gāzi. Sazinieties ar vietējo 
pašvaldību, lai noskaidrotu, kā pareizi 
atbrīvoties no ierīces.

• Nesabojājiet dzesēšanas bloka daļu, 
kas atrodas blakus siltummainim.

3. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZībU

Materiālus ar simbolu  nododiet 
otrreizējai pārstrādei. Iepakojumu 
otrreizējai pārstrādei ievietojiet atbilstošā 
konteinerā. Palīdziet aizsargāt apkārtējo 
vidi un cilvēku veselību, atkārtoti 
pārstrādājot elektrisko un elektronisko 
iekārtu atkritumus. Neizmetiet ierīces, 

kas apzīmētas ar simbolu , kopā ar 
mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet 
izstrādājumu vietējā otrreizējās 
pārstrādes punktā vai sazinieties ar 
vietējo pašvaldību.
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4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

2 3 4 5

78 6

1

5. VADībAS PANELIS

1 Rokturis
2 blīve
3 Lūka
4 Stiprinājuma stienis

5 Plaukti
6 Teleskopiskās vadotnes
7 Vadības panelis
8 Tehnisko datu plāksnīte

21 3 4 5

1 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
2 Apgaismojuma taustiņš
3 Displejs

4 Temperatūras siltuma poga
5 Temperatūras aukstuma poga
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5.1 Ierīces ieslēgšana
Lai ieslēgtu ierīci, rīkojieties, kā apraks-
tīts tālāk.
1. Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
2. Ja displejs ir izslēgts, nospiediet 

ieslēgšanas/izslēgšanas (ON/Off) 
pogu.

3. Displejā tiek parādīta noklusējuma 
temperatūra (5 °c).

Lai izvēlētos citu temperatūru, skatiet 
sadaļu „Temperatūras regulēšana”.

5.2 Ierīces izslēgšana
Lai izslēgtu ierīci, rīkojieties, kā apraks-
tīts tālāk.
1. 3 sekundes turiet nospiestu ieslēgša-

nas/izslēgšanas (ON/Off) pogu.
2. Displejs izslēdzas.
3. Lai atslēgtu ierīci no strāvas, atvieno-

jiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.

5.3 Temperatūras regulēšana
Iestatīto ledusskapja temperatūru 
vīna skapī var regulēt, nospiežot 
temperatūras taustiņu.
Katru reizi nospiežot pogu  vai 

, temperatūras iestatījums tiek 
palielināts vai samazināts par 1 ºc. 
Kad temperatūras iestatījums sasniedz 
augstāko ierobežojumu (20 ºc) 
un zemāko ierobežojumu (5 ºc), 
temperatūras iestatījumu nevar palielināt 
un samazināt.

5.4 Apgaismojuma poga
Kad durvis ir atvērtas, deg gaismas 
diode, bet, durvis aizverot, tā nodziest. 
Ja vēlaties, lai gaismas diode degtu, 

kad durvis ir aizvērtas, atveriet durvis, 
nospiediet apgaismojuma pogu, lai 
izslēgtu apgaismojumu. Pēc tam vēlreiz 
nospiediet apgaismojuma pogu, lai 
ieslēgtu apgaismojumu.
Lai atjaunotu standarta iestatījumus, 
nospiediet apgaismojuma pogu, tādējādi 
izslēdzot apgaismojumu.

   Gaismas diode ir aprīkota ar 
vienmērīgas izslēgšanas sistēmu 
(3 sekunžu ilgu).

5.5  Durvju atvēršanās 
brīdinājuma signāls

Ja durvis nav pilnībā aizvērtas ilgāk par 
5 minūtēm, atskan skaņas signāls.
Aizverot durvis, skaņas signāls pārtrauc 
skanēt.

5.6 Temperatūras trauksme
• Ja iekšējā temperatūra ir augstāka 

par 23 °c, displeja panelī tiek rādīts 
„HI” un vienu stundu nepārtraukti skan 
skaņas signāls.

• Ja iekšējā temperatūra ir zemāka 
par 0 °c, displeja panelī tiek rādīts 
„LO” un tas mirgo. Vienlaicīgi arī skan 
skaņas signāls.

5.7  Temperatūras atjaunošanas 
funkcija

Strāvas pārrāvuma gadījumā vīna skapis 
atceras iepriekšējos temperatūras iesta-
tījumus, un tad, kad strāvas padeve tiek 
atjaunota, temperatūra tiek atjaunota uz 
iepriekš iestatīto.

6. IZMANTOŠANA IKDIENĀ

6.1 Tīrīšana
Lai neitralizētu sākotnējo izstrādājuma 
aromātu, pirms ierīces pirmās lietošanas 
reizes mazgājiet iekšpusi un visus 
iekšējos piederumus ar remdenu ūdeni 
un neitrālām ziepēm un pēc tam rūpīgi 
nosusiniet tos.

   Nelietojiet mazgāšanas līdzekļus 
un abrazīvus pulverus, jo tie 
sabojās apdari.
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6.2 Vīna uzglabāšana

(750 ml bordo vīna pudelēm)
Kopā: 24 pudeles

Temperatūru var regulēt no +5 °c 
līdz +20 °c. Tā ir vīniem vispiemērotākā 
temperatūra.
Vīna uzglabāšanas laiks ir atkarīgs 
no tā vecuma, vīnogu veida, alkohola 
satura un fruktozes un tanīna līmeņa. 
Iegādājoties vīnu, pārbaudiet, vai tas jau 
ir izturēts vai arī tas uzlabosies ar laiku.
Ieteicamā uzglabāšanas temperatūra:
 - Šampanietis/Prosecco un dzirkstošie 
vīni — no +6 °c līdz +8 °c

 - baltvīni — no+10 °c līdz +12 °c
 - Sārtie vīni — no +12 °c līdz +16 °c
 - Sarkanvīni — no +14 °c līdz +18 °c

6.3 Vīna skapja plaukti

• Lai vieglāk piekļūtu saturam, velciet 
plauktus aptuveni līdz pusei uz āru no 
sliedēm. Šī ierīce ir aprīkota ar teles-
kopiskām vadotnēm, lai nodrošinātu 
vieglāku piekļuvi plauktiem.

   Lai nesabojātu durvju blīvējumu, 
pirms plauktu izvilkšanas atveriet 
durvis pilnībā.

• Lai izņemtu vai uzstādītu koka 
plauktus, paceliet plauktus uz augšu, 
kā parādīts attēlā, un viegli velciet 
uz āru vai spiediet plauktu uz iekšu, 
līdz tas droši ievietojas teleskopiskajā 
vadotnē.
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6.4 Iespējamās konfigurācijas

• Standarta
Lai uzglabātu 24 bordo vīna pudeles 
(0,75 l), novietojiet 6 pudeles katrā 
līmenī.

2

1

3

4

Pirmais līmenis ir paredzēts lielāku un 
garāku pudeļu novietošanai.
Izņemot 2./3./4. plauktu, iespējams 
palielināt ietilpību, kā parādīts attēlā.

   Brīdinājums! Šādā gadījumā 
nodrošiniet, ka pudeles 
nesaskaras ar skapja 
aizmugurējo sienu.

• Horizontāls

Paredzēts lielāku pudeļu, 
piemēram, Prosecco un 
šampanieša pudeļu, kas garākas 
par 310 mm, uzglabāšanai.

2

1

3

4

2

1

3

4

Lai uzglabātu garas/lielas pudeles, 
izņemiet 3. vai 4. plauktu un novietojiet 
pudeles zemākajā līmenī.



23Latviski

Vietā aiz vadības paneļa var uzglabāt 
2 vīna pudeles, bet ņemiet vērā, 
ka, ievietojot/izņemot pudeles, tās ir 
jāpārvieto ap vadības paneli.

   Neizņemiet pudeles tieši gar vadības 
paneli, jo, tā rīkojoties, to var 
sabojāt.

   1. līmenī neuzglabājiet pudeles 
šķērseniski! Tādā veidā pudeles var 
izkrist, kad tiek atvērtas ierīces 
durvis, un var rasties traumas vai 
aprīkojuma bojājumi.

7. UZSTĀDīŠANA

7.1 Novietošana
Ierīces tuvumā nodrošiniet atbilstošu 
ventilāciju, jo pretējā gadījumā tā var 
pārkarst. Lai ierīkotu pareizu ventilāciju, 
izpildiet attiecīgos uzstādīšanas 
norādījumus.
Uzstādiet šo ierīci vietā, kuras 
temperatūra atbilst ierīces tehnisko datu 
plāksnītē norādītajai klimatiskajai klasei:

Klimatiskā 
klase

Apkārtējās vides 
temperatūra

SN no +10 °c līdz 32 °c

N no +16 °c līdz 32 °c

ST no +16 °c līdz +38 °c

G no +16 °c līdz +43 °c
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7.2  Elektrības padeves 
pieslēgšana
   Uzmanību! Ierīces elektrisko 
pieslēgumu drīkst veikt tikai 
kvalificēts elektriķis vai cita 
kompetenta persona.

   Brīdinājums! cepeškrāsnij jābūt 
iezemētai. Ražotājs neuzņemas 
atbildību par sekām, kas radušās, 
neievērojot iepriekš minētos 
drošības norādījumus.

Ja norādījumi par iezemēšanu nav 
pilnībā saprotami vai nav pārliecības, ka 
ierīce ir pareizi iezemēta, sazinieties ar 
kvalificētu elektriķi vai apkalpes dienesta 
tehnisko darbinieku.

   Brīdinājums! Pirms ierīces 
pieslēgšanas un uzstādīšanas 
ieteicams uzgaidīt vismaz 4 stundas, 
lai dzesēšanas šķidrums varētu 
ieplūst atpakaļ kompresorā.

Pirms ierīces pieslēgšanas elektrotīklam 
pārbaudiet, vai tehnisko datu plāksnītē 
minētie sprieguma un frekvences para-
metri atbilst mājas elektrotīkla paramet-
riem.
Ierīcei ir jābūt iezemētai.
Lai nodrošinātu zemējumu, strāvas 
vada kontaktdakša ir aprīkota ar papildu 
kontaktu.
Ja mājas elektrotīkla kontaktligzda nav 
iezemēta, pievienojiet ierīcei atsevišķu, 
spēkā esošajiem noteikumiem atbilstošu 
zemējumu.
Sazinieties ar kvalificētu elektriķi.

7.3 Uzstādīšanas izmēri (mm) un ventilācijas prasības

560

min. 200 cm 2

450

550

min. 200 cm 2

537
555

450
443

594

21

448

5

Nodrošiniet ierīces aizmugurē piemērotu 
ventilāciju.

   Pārliecinieties, vai strāvas vads ir 
novietots brīvi.
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7.4 Durvju regulēšana

Lai regulētu durvis, izpildiet tālāk apraks-
tītās darbības.

 - Atskrūvējot augšējo un apakšējo skrūvi, 
turiet durvis.

 - Salāgojiet durvis.
 - Pievelciet skrūves.

7.5 Nostiprināšana nišā

Izpildiet tālāk minētos norādījumus.

 - Novietojiet ierīci nišā ar aizvērtām 
durvīm un pielāgojiet virtuves skapīša 
priekšpusei.

 - Atveriet durvis un piestipriniet 
stiprinājuma stieni ar 3 skrūvēm.
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8. KOPŠANA UN APKOPE

   Uzmanību! Pirms apkopes 
veikšanas atvienojiet ierīci no 
elektrotīkla.

   Šīs ierīces dzesēšanas sistēma 
satur ogļūdeņradi, tādēļ apkopi un 
uzpildi drīkst veikt tikai kvalificēti 
speciālisti.

8.1 Periodiska tīrīšana
Ierīce regulāri jātīra:

   Neraujiet, nepārvietojiet un 
nesabojājiet ledusskapja caurules 
un/vai kabeļus.
Ierīces iekšpuses tīrīšanai nedrīkst 
izmantot mazgāšanas līdzekļus, 
abrazīvus pulverus, tīrīšanas 
līdzekļus ar izteiktu aromātu vai 
vasku, jo tādējādi var sabojāt virs-
mas un radīt stipru aromātu.

• Ierīces iekšpusi mazgājiet ar silta 
ūdens un pārtikas sodas šķīdumu. 
Šķīdumam ir jābūt 2 ēdamkarotēm 
pārtikas sodas uz kvartu ūdens.

• Mazgājiet plauktus ar maigu tīrīšanas 
līdzekli.

• Tīrot vadības ierīces un elektriskās 
detaļas, no sūkļa vai drāniņas izspie-
diet lieko ūdeni.

• Dzesētāja ārpusi nomazgājiet ar siltu 
ūdeni un maigu tīrīšanas līdzekli.

• Tīriet ierīces aizmugurē esošo 
kondensatoru (melnās restes) un 
kompresoru ar suku. Šī darbība uzla-
bos ierīces veiktspēju un samazinās 
elektroenerģijas patēriņu.

• Tīriet iekšpusi un piederumus ar rem-
denu ūdeni un neitrālām ziepēm.

• Regulāri pārbaudiet durvju blīvēju-
mu un notīriet to, lai uz tā nebūtu 
netīrumu.

• Noskalojiet un rūpīgi nožāvējiet.

   Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu 
dzesēšanas sistēmu.

Pēc tīrīšanas pieslēdziet iekārtu elektro-
tīklam.

8.2  Ierīces ilgstoša 
neizmantošana

Ja ierīce netiek ilgstoši lietota, veiciet 
šādus piesardzības pasākumus:
• atvienojiet ierīci no elektrotīkla;
• izņemiet visus produktus;
• iztīriet ierīci un visus piederumus;
• atstājiet durvis atvērtas, lai neveidotos 

nepatīkamas smakas.

8.3 Strāvas padeves traucējumi
Visbiežāk strāvas padeves traucēju-
mi tiek novērsti dažu stundu laikā un 
tie neietekmē ierīces temperatūru, ja 
samazināt durvju atvēršanas reižu skaitu. 
Ja strāvas pārtraukums paredzēts uz 
ilgāku laiku, jums ir jārīkojas atbilstoši, lai 
aizsargātu skapja saturu.

   Vīna skapis ir jānovieto telpas 
aukstākajā vietā, tālāk no siltumu 
izdalošām ierīcēm un tiešiem 
saules stariem.
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9. PRObLĒMU NOVĒRŠANA

Daudzas problēmas ar vīna skapi varat 
viegli atrisināt saviem spēkiem, ietaupot 
naudu par iespējamo zvanu servisa 

centram. Izmēģiniet tālāk aprakstītos 
ieteikumus, lai noteiktu, vai varat novērst 
problēmu, pirms zvanīt servisa centram.

Kļūme Iespējamais cēlonis Risinājums

Vīna skapis 
nedarbojas. 

Ierīce nav pievienota 
elektrotīklam.

Pievienojiet ierīci.

Ierīce ir izslēgta. IESLĒDZIET ierīci.

Izslēgts jaudas slēdzis vai 
pārdedzis drošinātājs. 

Ieslēdziet jaudas slēdzi vai 
nomainiet drošinātāju.

Iekšējais 
apgaismojums 
nedarbojas.

Pārbaudiet temperatūras 
vadības iestatījumu.

Pārbaudiet iestatīto 
temperatūru.

Durvis nav pilnībā aizvērtas. Pārskatiet durvju regulēšanas 
darbības. (7.4. nodaļa)

Durvju blīvējums pilnībā 
nenoslēdzas.

Izmantojot neitrālu tīrīšanas 
līdzekli un ūdeni, notīriet 
durvju blīvējumu.

Kompresors 
darbojas 
nepārtraukti.

Telpas temperatūra ir 
karstāka par ierasto.

Pārbaudiet telpas 
temperatūru.

Durvis tiek atvērtas pārāk 
bieži.

Neturiet durvis atvērtas ilgāk 
par nepieciešamo laiku.

Durvis nav pilnībā aizvērtas. Pārbaudiet, vai ierīces durvis 
ir pilnībā aizvērtas.

Durvju blīvējums pilnībā 
nenoslēdzas.

Pārbaudiet blīvējuma stāvokli 
un notīriet to ar mitru sūkli, 
izmantojot neitrālu tīrīšanas 
līdzekli un ūdeni.

Ierīces 
apgaismojums 
nedarbojas.

Ierīce nav pievienota 
elektrotīklam.

Pievienojiet ierīci.

Izslēgts jaudas slēdzis vai 
pārdedzis drošinātājs.

Ieslēdziet jaudas slēdzi vai 
nomainiet drošinātāju.

Gaismas diode ir izdegusi. Sazinieties ar servisa centru.

Apgaismojuma poga 
nedarbojas.

Sazinieties ar servisa centru.

Pārāk daudz 
vibrāciju.

Pārbaudiet, vai vīna skapis ir 
nolīmeņots.

Nolīmeņojiet ierīci.
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Kļūme Iespējamais cēlonis Risinājums

Pārāk trokšņains. Klaudzoša skaņa var 
atskanēt, aukstumaģentam 
plūstot, kas ir normāli.

Iekšējo sienu 
sašaurināšanās un 
izplešanās var radīt 
klaudzēšanu un 
krakšķēšanu.

Ja trokšņi kļūst skaļāki, 
sazinieties ar servisa centru.

Vīna skapis nav nolīmeņots. Nolīmeņojiet ierīci.

Durvis 
neaizveras 
pareizi.

Vīna skapis nav nolīmeņots. Nolīmeņojiet ierīci.

Durvis nevar pareizi nofiksēt. Pārskatiet durvju regulēšanas 
darbības (7.4. nodaļa).

blīvējums ir netīrs. Izmantojot neitrālu tīrīšanas 
līdzekli un ūdeni, notīriet 
durvju blīvējumu.
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MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris pasižymi 
dešimtmečiais profesionalios patirties ir naujovėmis. Originalus ir stilingas, jis sukurtas 
galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs ir žinoti, kad kiekvieną 
kartą pasieksite puikių rezultatų.

Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
gautumėte naudojimo patarimų, lankstinukų, trikčių šalinimo, aptarnavimo informaci-
jos:
www.electrolux.com

užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.electrolux.com/productregistration

įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui:
www.electrolux.com/shop

KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje. Modelis, PNC, serijos numeris

 Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
 Bendroji informacija ir patarimai
 Aplinkos apsaugos informacija

Galimi pakeitimai be įspėjimo.

TuRINyS
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2. SAuGOS INSTRuKCIJA ...................................................................................31
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7. IRENGIMAS ......................................................................................................37
8. PRIEŽIŪRA IR TIKRINIMAS .............................................................................40
9. PROBLEMŲ ŠALINIMO VADOVAS ..................................................................41
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1.  SAuGOS INfORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai per-
skaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už 
sužalojimus ir žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įren-
gimo ir naudojimo. Visada laikykite šią instrukciją šalia 
prietaiso, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau. 

1.1  Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga

• Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų am-
žiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba 
protinių negalių arba patirties bei žinių trūkumo, jeigu 
jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai nau-
doti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus. 

• Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
• Visas pakuotės medžiagas laikykite vaikams nepasie-

kiamoje vietoje.
• Vaikams draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti šį 

gaminį, nebent juos prižiūrėtų suaugęs asmuo.

1.2  Bendrieji saugos reikalavimai

• Šis prietaisas skirtas tik naudojimui namų ūkyje; jį gali-
ma naudoti, pavyzdžiui:
 - ūkiniuose pastatuose, darbuotojų valgomuosiuose, 
pavyzdžiui, parduotuvėse, biuruose ir kitoje darbo 
aplinkoje;

 - klientams viešbučiuose, svečių namuose ir kitoje 
gyvenamoje aplinkoje.

• Naudokite prietaisą tik vyno laikymui.
• Pasirūpinkite, kad nebūtų užkimštos vėdinimo angos, 

esančios prietaiso korpuse ar įmontuotoje konstrukci-
joje.

• Norėdami paspartinti atitirpinimo procesą, nenaudokite 
jokių mechaninių prietaisų ar kitų priemonių, išskyrus 
gamintojo rekomenduojamas.
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• Nepažeiskite šaltnešio grandinės.
• Nenaudokite jokių elektrinių prietaisų maisto produktų 

laikymo skyriuose, išskyrus tuos, kuriuos rekomenduo-
ja gamintojas.

• Prietaisui valyti nenaudokite garų ir nepurkškite van-
deniu.

• Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste. Naudo-
kite tik neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų 
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių 
grandyklių.

• Šiame prietaise nelaikykite sprogių medžiagų, pavyz-
džiui, aerozolio skardinių su degiuoju propelentu. 

• Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti 
tik gamintojui, gamintojo klientų aptarnavimo atstovui 
arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti 
pavojus.

2. SAuGOS INSTRuKCIJA

2.1 Įrengimas
 Įspėjimas! Šį prietaisą įrengti 
privalo tik kvalifikuotas asmuo.

• Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto 

prietaiso.
• Vadovaukitės su prietaisu pateikta 

naudojimo instrukcija.
• Prietaisas yra sunkus: jį perkeldami, 

visada būkite atsargūs. Visuomet 
mūvėkite apsaugines pirštines.

• Prietaisą statykite taip, kad aplink jį 
galėtų cirkuliuoti oras.

• Palaukite bent 4 valandas prieš jung-
dami prietaisą į elektros tinklą. Per tą 
laiką alyva sutekės atgal į kompreso-
rių.

• Neįrenkite prietaiso šalia radiatorių, 
viryklių, orkaičių arba kaitlenčių. Šio 
prietaiso galinė pusė privalo būti 
atremta į sieną.

• Neįrenkite prietaiso tiesioginiais saulės 
spinduliais apšviestoje vietoje.

• Nemontuokite prietaiso vietose, kur per 
daug drėgmės ar šalčio, pavyzdžiui, 
statybiniuose priestatuose, garažuose 
ar vyno rūsiuose.

• Kai prietaisą perkeliate, jį kelkite už 
priekinio krašto, kad nesubraižytumėte 
grindų.

2.2 Elektros prijungimas 
 Įspėjimas! Gaisro ir elektros 
smūgio pavojus.

• Prietaisą būtina įžeminti.
• Visus elektros prijungimus privalo atlikti 

kvalifikuotas elektrikas. 
• Patikrinkite, ar elektros duomenys, 

nurodyti techninių duomenų lentelėje, 
atitinka jūsų elektros tinklo duomenis. 
Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.

• Visada naudokite tinkamai įrengtą, 
įžemintą elektros lizdą.

• Nenaudokite daugiakanalių kištukų, 
jungiklių ir ilginamųjų laidų.

• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte 
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elektrinių dalių (pvz., elektros kištuko, 
maitinimo kabelio, kompresoriaus). 
Iškvieskite techninio aptarnavimo centro 
atstovą arba elektriką, kad pakeistų 
elektrines dalis.

• Maitinimo kabelis privalo būti žemiau 
elektros kištuko lygio.

• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik 
tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengimą. 
Įsitikinkite, kad, įrengus prietaisą, elek-
tros laido kištuką būtų lengva pasiekti.

• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite 
už elektros laido. Visada traukite paėmę 
už elektros kištuko.

2.3 Naudojimas
 Įspėjimas! Gaisro ir elektros 
smūgio ar gaisro pavojus.

• Nekeiskite šio prietaiso techninių 
savybių.

• Nedėkite į prietaisą elektrinių prietaisų 
(pvz., ledų gaminimo aparatų), nebent 
gamintojas būtų nurodęs, kad juos 
naudoti prietaise galima.

• Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte 
šaltnešio grandinės. Joje yra izobu-
tano (R600a) – tai gamtinės dujos, 
kurios visiškai nedaro žalos aplinkai. 
Šios dujos lengvai užsiliepsnoja.

• Jeigu šaltnešio grandinė būtų pažeis-
ta, patalpoje nedekite liepsnos ir sau-
gokite prietaisą nuo uždegimo šaltinių. 
Gerai išvėdinkite patalpą. 

• Prie plastikinių prietaiso dalių neturi 
liestis jokie įkaitę daiktai.

• Prietaise nelaikykite degių dujų ir 
skysčių.

• Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo 
nedėkite degių produktų arba degiais 
produktais sudrėkintų daiktų.

• Nelieskite kompresoriaus arba kon-
densatoriaus. Jie būna karšti.

2.4 Valymas ir priežiūra
 Įspėjimas! Galite susižeisti arba 
sugadinti prietaisą.

• Prieš atlikdami priežiūros darbus, iš-
junkite prietaisą ir ištraukite maitinimo 
laido kištuką iš elektros tinklo lizdo.

• Šio prietaiso aušinamajame įtaise yra 
angliavandenilio. Prietaiso techninės 
priežiūros ir pripildymo darbus privalo 
atlikti tik kvalifikuotas asmuo.

• Reguliariai tikrinkite prietaiso vandens 
išleidimo kanalą ir, jeigu reikia, išvaly-
kite jį. Jei išleidimo kanalas užsikimš, 
tirpsmo vanduo kaupsis prietaiso 
apačioje.

2.5 Seno prietaiso išmetimas
   Įspėjimas! Pavojus susižeisti arba 

uždusti.

• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš 
maitinimo tinklo lizdo.

• Nupjaukite elektros laidą ir išmeskite 
jį.

• Išimkite durelių užraktą, kad vaikai ir 
gyvūnai neužsitrenktų prietaiso viduje.

• Šio prietaiso šaltnešio grandinė ir 
izoliacinės medžiagos neardo ozono 
sluoksnio.

• Izoliaciniame porolone yra degių dujų. 
Norėdami sužinoti, kaip tinkamai 
išmesti seną prietaisą, susisiekite su 
atitinkama savivaldybės įstaiga.

• Nepažeiskite aušinimo įtaiso, esančio 
šalia šilumokaičio.
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3. APLINKOS APSAUGA

Perdirbkite medžiagas su simboliu  
Dėkite pakuotę į atitinkamą konteinerį, 
kad ją perdirbtų. Padėkite saugoti aplinką 
bei žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbti 
elektros ir elektronikos prietaisų atliekas. 
Neišmeskite šiuo ženklu  pažymėtų 

prietaisų kartu su kitomis buitinėmis 
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos 
atliekų surinkimo skyrių arba susisiekite 
su vietos savivaldybe dėl papildomos 
informacijos.

4. GAMINIO APRAŠyMAS
2 3 4 5

78 6

1

5. VALDyMO SKyDELIS

1 Rankenos
2 Tarpiklis
3 Durelės
4 Tvirtinimo juosta

5 Lentyna
6 Ištraukiami bėgeliai
7 Valdymo skydelis
8 Techninių duomenų plokštelė

21 3 4 5

1 Įjungimo / išjungimo mygtukas
2 Apšvietimo mygtukas
3 Rodmuo

4 Temperatūros didinimo mygtukas
5 Temperatūros mažinimo mygtukas
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5.1 Įjungimas
Prietaisui įjungti atlikite tokius veiksmus:
1. Įkiškite maitinimo laido kištuką į elek-

tros lizdą.
1. Jeigu ekranas neįjungtas, paspauskite 

ĮJuNGIMO / IŠJuNGIMO mygtuką.
2. Ekrane rodoma nustatyta numatytoji 

temperatūra (5 °C).
Kaip parinkti kitą nustatytą temperatūros 
vertę, žr. skyriuje „Temperatūros regulia-
vimas“.

5.2 Išjungimas
Norėdami išjungti prietaisą, atlikite šiuos 
veiksmus:
1. 3 sekundes palaikykite nuspaudę 

ĮJuNGIMO / IŠJuNGIMO mygtuką.
2. Ekranas išsijungia.
3. Norėdami atjungti prietaiso maitinimą, 

ištraukite maitinimo laido kištuką iš 
elektros lizdo.

5.3 Temperatūros reguliavimas
Nustatytą vyno šaldytuvo temperatūrą 
galima reguliuoti spaudant temperatūros 
reguliatorius.
Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką 

 arba  temperatūros nustatymas 
sumažės arba padidės 1 ºC. Kai 
temperatūros nustatymas pasieks 
viršutinę ribą 20 ºC arba apatinę 
ribą 5 ºC, temperatūros nustatymas 
nebedidės arba nebemažės.

5.4 Apšvietimo mygtukas
Kai durelės atidarytos, dega šviesos 
diodas. Joms užsidarius šviesa 
išsijungia. Jei norite, kad šviesa degtų 
net ir uždarius duris, atidarykite duris, 
paspauskite šviesos mygtuką, kad 

išjungtumėte, o tada vėl paspauskite 
šviesos mygtuką, kad įjungtumėte 
šviesą.
Jei norite atstatyti įprastą būklę, 
paspauskite šviesos mygtuką, kad 
išjungtumėte šviesą.

   Šviesos diodo lemputė naudoja 
tolygaus išjungimo sistemą ir 
išjungimas trunka 3 sekundes.

5.5  Atidarytų durelių įspėjimo 
signalas

Jeigu durelės nebus visiškai uždarytos 
praėjus 5 minutėms, pasigirsta įspėjama-
sis signalas.
Kai durelės bus uždarytos, įspėjamasis 
signalas sustos.

5.6  Temperatūros pavojaus 
signalas

• Jei vidaus temperatūra aukštesnė nei 
23 °C, ekrane rodoma „HI“ ir vieną va-
landą nuolat sklinda zirzeklio signalas.

• Jei vidaus temperatūra žemesnė nei 
0 °C, ekrane rodoma „LO“ ir užra-
šas blyksi. Tuo pačiu metu skamba 
zirzeklis.

5.7  Temperatūros išsaugojimo 
funkcija

Jei buvo dingusi elektra, vyno šaldytuvas 
gali prisiminti ankstesnius temperatūros 
nustatymus ir, vėl pradėjus tiekti elektros 
energiją, temperatūra bus tokia pati kaip 
ir iš pradžių.

6. KASDIENIS NAUDOJIMAS

6.1 Valymas
Prieš naudodami prietaisą pirmą 
kartą, drungnu vandeniu ir nedideliu 
kiekiu neutralaus ploviklio išplaukite 
prietaiso vidų ir visas vidines dalis – taip 
pašalinsite naujam prietaisui būdingą 
kvapą; paskui gerai nusausinkite.

   Nenaudokite valomųjų priemonių ar 
šveičiamųjų miltelių, nes jie pažeis 
dangą.
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6.2 Vyno laikymas

(750 ml „Bordeaux“ buteliams)
Iš viso: 24 buteliai

Temperatūrą galima nustatyti nuo +5 °C 
iki +20 °C. Tai ideali temperatūra vynui.
Vyno laikymo trukmė priklauso nuo 
vyno amžiaus ir vynuogių rūšies, vyne 
esančio alkoholio kiekio ir fruktozės lygio 
bei taninų. Pirkdami įsitikinkite, ar vynas 
jau išlaikytas, ar laikui bėgant jo kokybė 
gerės.
Siūloma laikymo temperatūra:
 - šampanas / „Prosecco“ ir putojantis 
vynas nuo +6 iki +8 °C;

 - baltas vynas nuo +10 iki +12 °C;
 - rožinis vynas nuo +12 iki +16 °C;
 - raudonas vynas nuo +14 iki +18 °C.

6.3 Vyno butelių lentynos

• Kad būtų lengva išimti vyną, bėgeliais 
ištraukite lentynas maždaug iki pusės. 
Sistema sukurta su teleskopinėmis 
pavažomis, kad būtų lengva lentynas 
stumdyti.

   Norėdami apsaugoti durų tarpiklį 
nuo pažeidimo, ištraukdami 
lentynas įsitikinkite, kad durelės yra 
visiškai atidarytos.

• Norėdami išimti arba įdėti medines 
lentynas, pakelkite lentyną į viršų kaip 
nurodyta diagramoje ir paprasčiausiai 
ištraukite arba įstumkite lentyną, kol 
ji saugiai įsitvirtins ant teleskopinių 
pavažų.
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6.4 Galimos konfigūracijos

• Standartinė
Galima laikyti iki 24 „Bordeaux“ 
butelių (0,75 cl) dedant po 6 butelius 
kiekviename lygmenyje.

2

1

3

4

Pirmas lygmuo buvo sukurtas 
didesniems ir ilgesniems buteliams.
Išimant 2-ą, 3-ą ir 4-ą lentyną, 
galima padidinti talpą, kaip parodyta 
nuotraukose apačioje.

   Įspėjimas! Šiuo atveju 
patikrinkite, kad buteliai 
nesiliestų su ertmės galine 
sienele.

• Horizontali

Tinka didesniems buteliams, 
pavyzdžiui, ilgesniems nei 310 mm 
„Prosecco“ ir šampano buteliams.

2

1

3

4

2

1

3

4

Norėdami laikyti ilgus (didelius) butelius, 
išimkite 3-ą ir 4-ą lentynas ir padėkite 
butelius ant žemesnio lygmens.



37Lietuvių

Erdvėje už valdymo pulto galima laikyti 
2 butelius vyno, tačiau atkreipkite 
dėmesį, kad įdedant (išimant) butelius 
reikia juos prakišti pro valdymo pultą.

   Netraukite butelių tiesiogiai už 
valdymo pulto, nes galite jį sugadinti.

   Nelaikykite butelių 1 lygmenyje 
skersai! Šitaip buteliai gali iškristi 
atidarius prietaiso dureles ir sužeisti 
arba pridaryti materialinės žalos.

7. IRENGIMAS

7.1 Padėties parinkimas
Aplink prietaisą turi būti pakankamai 
gera oro cirkuliacija, kad būtų išvengta 
perkaitimo. Pakankamai geras vėdinimas 
bus tuo atveju, jei paisysite įrengimo 
instrukcijų.
Prietaisą įrenkite tokioje vietoje, kurioje 
aplinkos temperatūra atitiktų klimato 
klasę, nurodytą prietaiso duomenų 
lentelėje:

Klimato klasė Aplinkos oro 
temperatūra

SN 10–32 °C

N 16–32 °C

ST 16–38 °C

S 16–43 °C
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7.2 Elektros įjungimas
   Dėmesio! Visus elektros įjungimo 
darbus privalo atlikti kvalifikuotas 
elektrikas arba kompetentingas 
asmuo.

   Įspėjimas! Šis prietaisas turi būti 
įžemintas. Gamintojas nepriima jokių 
pretenzijų, jei nesilaikoma šių 
saugos priemonių.

Jei nevisiškai gerai supratote įžeminimo 
instrukcijas arba abejojate, ar prietai-
sas tinkamai įžemintas, pasitarkite su 
kvalifikuotu elektriku arba aptarnavimo 
techniku.

   Įspėjimas! Rekomenduojame prieš 
įjungiant ir įrengiant prietaisą palaukti 
4 valandas, kad aušinimo priemonė 
galėtų sutekėti į kompresorių.

Prieš įjungdami prietaisą prie elektros 
tinklo, patikrinkite, ar duomenų lentelėje 
nurodyta įtampa ir dažnis atitinka maitini-
mo tinkle esančią įtampą ir dažnį.
Prietaisą būtina įžeminti.
Šiam tikslui elektros maitinimo kabelio 
kištuke įrengtas kontaktas.
Jei namų elektros tinklo lizdas neįžemin-
tas, prietaisą įjunkite prie atskiro įžemini-
mo – paisykite galiojančių reglamentų.
Pasitarkite su kvalifikuotu elektriku.

7.3 Įrengimo matmenys (mm) ir reikalavimai ventiliacijai

560

min. 200 cm 2

450

550

min. 200 cm 2

537
555

450
443

594

21

448

5

už prietaiso turi būti pakankamas oro 
srautas.

   Patikrinkite, ar maitinimo kabelis gali 
laisvai judėti.
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7.4 Durelių sureguliavimas

Norėdami sureguliuoti dureles, prašome 
laikytis toliau pateiktos tvarkos.

 - Atsukdami viršutinius ir apatinius 
varžtus, prilaikykite dureles.

 - Sulygiuokite dureles.
 - Priveržkite varžtus.

7.5 Tvirtinimas nišoje

Vadovaukitės toliau pateikta tvarka:

 - Padėkite prietaisą uždarytomis durimis į 
nišą ir sulygiuokite gylį pagal virtuvinės 
spintelės priekį.

 - Atidarykite dureles ir pritvirtinkite 
tvirtinimo juostą 3 duotais varžtais.
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8. PRIEŽIŪRA IR TIKRINIMAS

   Dėmesio! Prieš atlikdami techninę 
priežiūrą, ištraukite prietaiso 
kištuką.

 Šio prietaiso šaldymo bloke yra 
angliavandenilių; todėl techninės 
priežiūros ir pakartotinio pripildymo 
darbus privalo atlikti tik įgaliotieji 
specialistai.

8.1 Reguliarus valymas
Prietaisą būtina reguliariai valyti:

   Netraukite, nejudinkite ir nepažeis-
kite jokių korpuso viduje esančių 
vamzdelių ir (arba) kabelių.
Vidaus niekada nevalykite valomo-
siomis priemonėmis, abrazyviniais 
milteliais, stipraus kvapo valomo-
siomis priemonėmis ir vaško politū-
ra, nes šios priemonės gali pažeisti 
paviršių ir suteikti stiprų kvapą.

• Nuplaukite vidinius paviršius šilto 
vandens ir valgomosios sodos tirpalu. 
Tirpalas turėtų būti gaminamas iš 2 ar-
batinių šaukštelių valgomosios sodos 
ir kvortos vandens.

• Nuplaukite lentynas švelniu plovikliu.
• Valydami valdiklius ar bet kokias elek-

tros dalis, išgręžkite vandens perteklių 
iš kempinės ar šluostės.

• Šaldytuvo viršų nuplaukite šiltu vande-
niu ir švelniu skystu plovikliu.

• Prietaiso gale esantį kondensatorių 
(juodas groteles) ir kompresorių valy-
kite šepetėliu. Tokiu būdu pagerinsite 
prietaiso veikimą, bus mažiau suvarto-
jama elektros energijos.

• Vidinius paviršius ir priedus valykite 
šilto vandens ir neutralaus muilo 
tirpalu.

• Reguliariai tikrinkite durelių tarpiklius ir 
juos nuvalykite, kad jie būtų švarūs ir 
be jokių nešvarumų.

• Nuplaukite ir gerai nusausinkite.

   Būkite atsargūs, kad nepažeistu-
mėte aušinimo sistemos.

Prietaisą nuvalę, jį įjunkite į elektros 
tinklą.

8.2  Laikotarpiai, kai prietaisas 
nenaudojamas

Jeigu prietaisas ilgą laiką nebus naudoja-
mas, atlikite tokius veiksmus:
• prietaisą atjunkite nuo elektros tinklo;
• išimkite visus daiktus;
• išvalykite prietaisą ir visus priedus;
• dureles palikite atidarytas, kad nesi-

kauptų nemalonūs kvapai.

8.3 Elektros dingimas
Dažniausiai dingus elektrai jos tiekimas 
atnaujinamas per kelias valandas ir tai 
neturėtų įtakos jūsų prietaiso temperatū-
rai, jei kiek galima mažiau darinėsite du-
reles. Jei maitinimas bus išjungtas ilgesnį 
laiko tarpą, turite imtis tinkamų priemonių 
šaldytuvo turiniui apsaugoti.

   Vyno šaldytuvas turėtų būti padėtas 
vėsiausioje kambario vietoje, 
atokiau nuo šilumą skleidžiančių 
prietaisų ir tiesioginės saulės 
šviesos.
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9. PROBLEMŲ ŠALINIMO VADOVAS

Daug dažnai pasitaikančių vyno šaldy-
tuvo problemų galite išspręsti lengvai, 
sutaupydami, nes nereikės skambinti 

remonto tarnybai. Išbandykite toliau pa-
teiktus pasiūlymus spręsdami problemą 
prieš skambindami remontininkui.

Problema Galima priežastis Sprendimas
Vyno šaldytuvas 
neveikia. 

Neįjungta į elektros lizdą. Prašome įjungti prietaisą.
Prietaisas išjungtas. Prašome įjungti prietaisą.
Jungtuvas įsijungė arba 
saugiklis perdegė. 

Išjunkite jungtuvą arba 
pakeiskite saugiklį.

Neveikia vidaus 
apšvietimas.

Patikrinkite temperatūros 
kontrolės nustatymą.

Patikrinkite nustatytą 
temperatūrą.

Durelės ne iki galo uždarytos. Peržiūrėkite durelių reguliavimo 
tvarką. (7.4 pastr.)

Durelių tarpiklis 
nepakankamai sandarus.

Nuvalykite durų tarpiklį drėgna 
kempine naudodami neutralų 
ploviklį ir vandenį.

Kompresorius 
veikia be perstojo.

Kambario temperatūra 
aukštesnė negu įprasta.

Patikrinkite kambario 
temperatūrą.

Durelės darinėjamos pernelyg 
dažnai.

Nepalikite durelių atvirų ilgiau 
nei būtina.

Durelės ne iki galo uždarytos. Patikrinkite, ar durelės iki galo 
uždarytos.

Durelių tarpiklis 
nepakankamai sandarus.

Patikrinkite tarpiklio būklę ir, 
jei reikia, nuvalykite jį drėgna 
kempine, naudodami neutralią 
dezinfekcijos priemonę ir 
vandenį.

Lemputė neveikia. Neprijungta prie elektros lizdo. Prašome įjungti prietaisą.
Jungtuvas išsijungė arba 
saugiklis perdegė.

Įjunkite jungtuvą arba pakeiskite 
saugiklį

Šviesos diodas perdegė. Kreipkitės į techninio 
aptarnavimo centrą.

Šviesos mygtukas neveikia. Kreipkitės į techninio 
aptarnavimo centrą.

Per daug 
vibracijos.

Patikrinkite, ar vyno 
šaldytuvas stovi lygiai.

Sulygiuokite prietaisą.

Per daug 
triukšmo.

Barškesys gali girdėtis dėl 
aušinimo skysčio tekėjimo ir 
tai yra normalu.
Vidinėms sienelėms 
traukiantis ir plečiantis gali 
atsirasti pokštelėjimo ar 
trakštelėjimo garsas.

Jeigu triukšmas padidėjo, 
kreipkitės į aptarnavimo 
tarnybą.

Vyno šaldytuvas nestovi lygiai. Sulygiuokite prietaisą.
Durelės 
neužsidaro 
tinkamai.

Vyno šaldytuvas nestovi lygiai. Sulygiuokite prietaisą.
Durelės nebuvo pritvirtintos 
tinkamai.

Peržiūrėkite durelių reguliavimo 
tvarką (7.4 pastr.)

Tarpiklis yra purvinas. Nuvalykite durų tarpiklį drėgna 
kempine naudodami neutralų 
ploviklį ir vandenį.
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МЫ ДУМАЕМ О ВАС
Благодарим Вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за кото-
рым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций. Уникальное и стиль-
ное, оно создавалось с заботой о Вас. Поэтому когда бы Вы ни воспользовались им, 
Вы можете быть уверены: результаты всегда будут превосходными.

Добро пожаловать в Electrolux!

На нашем веб-сайте можно:
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 фирмен-
ные запасные части для своего прибора:
www.electrolux.com/shop

ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.
При обращении в сервисный центр следует иметь под рукой следующую информацию.
Данная информация находится на табличке с техническими данными. Модель, код из-
делия (PNC), серийный номер.

 Внимание / Осторожно — сведения по технике безопасности.
 Общая информация и рекомендации
 Информация по охране окружающей среды.

Настоящий документ может быть изменен без предварительного уведомления.
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1.  СВЕДЕНИя ПО ТЕхНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед установкой и эксплуатацией прибора внима-
тельно ознакомьтесь с приложенным руководством. 
Производитель не несет ответственность за травмы 
и повреждения, вызванные неправильной установ-
кой и эксплуатацией. Позаботьтесь о том, чтобы 
данное руководство было у Вас под рукой на протя-
жении всего срока службы прибора. 

1.1  Безопасность детей и лиц с ограниченными 
возможностями

• Данный прибор может эксплуатироваться детьми 
старше 8 лет и лицами с ограниченными физи-
ческими, сенсорными или умственными способ-
ностями и с недостаточным опытом или знаниями 
только после получения соответствующих инструк-
ций, позволяющих им безопасно эксплуатировать 
электроприбор и дающих им представление об 
опасности, сопряженной с его эксплуатацией. 

• Не позволяйте детям играть с прибором.
• храните все упаковочные материалы в недоступ-

ном для детей месте.
• Очистка и доступное пользователю техническое 

обслуживание не должны производиться детьми 
без присмотра.

1.2  Общие правила техники безопасности
• Прибор предназначен для бытового и аналогично-

го применения, например:
 - в сельских жилых домах, в помещениях, служа-
щих кухнями для обслуживающего персонала в 
магазинах, офисах и на других рабочих местах;

 - для использования клиентами отелей, мотелей и 
других мест проживания.

• Используйте данный прибор только для хранения 
вина.
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2.1 Установка
   Внимание! Установка прибора 

должна осуществляться только 
квалифицированным персоналом.

• Удалите всю упаковку.
• Не устанавливайте и не подключайте 

прибор, имеющий повреждения.
• Следуйте приложенным к прибору 

инструкциям по установке.
• Прибор имеет большой вес: соблюдайте 

меры предосторожности при его пере-
мещении. Всегда используйте защитные 
перчатки.

• Убедитесь, что вокруг прибора имеется 
достаточная вентиляция.

• Перед подключением прибора к 
электросети подождите не менее 
4 часов. Это необходимо сделать для 
того, чтобы масло могло вернуться в 
компрессор.

• Не устанавливайте прибор рядом с ра-
диаторами отопления, кухонными пли-
тами, духовыми шкафами или варочны-
ми панелями. Задняя сторона прибора 
должна располагаться у стены.

• Не устанавливайте прибор там, где на 
него может падать прямой солнечный 
свет.

2. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕхНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

• Не перекрывайте вентиляционные отверстия в кор-
пусе прибора или в мебели, в которую он встроен.

• Не используйте механические устройства или 
любые другие средства, кроме рекомендованных 
производителем, для ускорения процесса размора-
живания.

• Не допускайте повреждения холодильного контура.
• Не используйте внутри отсеков для хранения пи-

щевых продуктов электрические приборы, если они 
не рекомендованы производителем.

• Не используйте для очистки прибора подаваемую 
под давлением воду или пар.

• Очищайте прибор мягкой влажной тряпкой. Ис-
пользуйте только нейтральное моющее средство. 
Не используйте абразивные средства, царапаю-
щие губки, растворители или металлические пред-
меты.

• Не храните в винном шкафу взрывоопасные пред-
меты, такие как аэрозольные баллоны с легковос-
пламеняющимися веществами. 

• В случае повреждения шнура питания во избежа-
ние несчастного случая он должен быть заменен 
изготовителем, специалистом авторизованного 
сервисного центра или специалистом с аналогич-
ной квалификацией.



45РУССКИЙ

• Не устанавливайте прибор в помеще-
ниях с высоким уровнем влажности или 
слишком низкой температурой, напри-
мер, в служебных пристройках, гаражах 
или винных погребах.

• При перемещении прибора поднимайте 
его за передний край, чтобы не допу-
стить появления царапин на полу.

2.2  Подключение к электросети 
   Внимание! Существует риск пожара 

и поражения электрическим током.

• Прибор должен быть заземлен.
• Все подключения к электросети должны 

производиться квалифицированным 
электриком. 

• Убедитесь, что параметры электро-
питания, указанные на табличке с 
техническими данными, соответствуют 
параметрам электросети. В противном 
случае вызовите электрика.

• Включайте прибор только в установлен-
ную надлежащим образом электроро-
зетку с защитным контактом.

• Не пользуйтесь тройниками и удлини-
телями.

• Следите за тем, чтобы не повредить 
электрические компоненты прибора 
(вилку кабеля электропитания, кабель 
электропитания, компрессор и т.д.). Для 
замены электрических компонентов 
обратитесь в сервисный центр или к 
электрику.

• Кабель электропитания должен рас-
полагаться ниже уровня вилки электро-
питания.

• Вставляйте вилку сетевого кабеля в 
розетку только в конце установки при-
бора. Убедитесь, что после установки 
прибора к вилке электропитания имеет-
ся свободный доступ.

• Для отключения прибора от электросе-
ти не тяните за кабель электропитания. 
Всегда беритесь за саму вилку.

2.3 Эксплуатация
   Внимание! Существует риск пожара 

и поражения электрическим током.

• Не вносите изменения в параметры 
данного прибора.

• Не помещайте в прибор электроприбо-
ры (например, мороженицы), если их 
производителем не указано, что подоб-
ное их применение допустимо.

• Следите за тем, чтобы не повредить 
холодильный контур. Прибор содержит 
хладагент изобутан (R600a), природ-
ный газ, безвредный для окружающей 
среды. Данный газ огнеопасен.

• В случае повреждения холодильного 
контура следует исключить появление 
в помещении открытого пламени или 
источников возгорания. хорошо про-
ветрите помещение. 

• Не ставьте на пластмассовые части 
прибора горячую посуду.

• Не храните внутри прибора горючие 
газы и жидкости.

• Не кладите на прибор, рядом с ним или 
внутрь него легковоспламеняющиеся 
материалы или изделия, пропитанные 
легковоспламеняющимися веществами.

• Не прикасайтесь к компрессору или 
конденсатору. Они горячие.

2.4 Уход и очистка
   Внимание! Это может привести к 

повреждению прибора или травмам.

• Перед выполнением операций по 
очистке и уходу выключите прибор и 
извлеките вилку сетевого кабеля из 
розетки.

• В холодильном контуре данного прибо-
ра содержатся углеводороды. Техни-
ческое обслуживание и перезарядка 
должны выполняться только квалифи-
цированным специалистом.

• Регулярно проверяйте сливное отвер-
стие в корпусе прибора и при необ-
ходимости прочищайте его. В случае 
засорения отверстия талая вода будет 
скапливаться в нижней части прибора.

2.5 Утилизация
   Внимание! Существует опасность 

травмы или удушья.

• Отключите прибор от сети электро-
питания.

• Отрежьте и утилизируйте кабель 
электропитания.

• Снимите дверцу, чтобы предотвра-
тить риск ее запирания при попадании 
внутрь прибора детей и домашних 
животных.

• Содержимое холодильного контура и 
изоляционные материалы данного при-
бора не вредят озоновому слою.
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5. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИя

21 3 4 5

3. ОхРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Материалы с символом  нужно сдавать 
на переработку. Положите упаковку в 
соответствующие контейнеры для сбора 
вторичного сырья. Принимая участие в 
переработке старого электробытового 
оборудования, Вы помогаете защитить 
окружающую среду и здоровье человека. 

Не выбрасывайте вместе с бытовыми 
отходами бытовую технику, помеченную 
символом . Доставьте изделие на 
местное предприятие по переработке 
вторичного сырья или обратитесь в свое 
муниципальное управление.

4. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИя
2 3 4 5

78 6

1

1 Рукоятка
2 Уплотнитель
3 Дверца
4 Крепежная панель

5 Полки
6 Телескопические направляющие
7 Панель управления
8 Табличка с техническими 

• Изоляционный пенопласт содержит 
горючий газ. Для получения информа-
ции о том, как надлежит утилизировать 
данный прибор, обратитесь в местные 
муниципальные органы власти.

• Не повреждайте часть узла охлажде-
ния, которая находится рядом с тепло-
обменником.
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5.1 Включение
Чтобы включить прибор, выполните следу-
ющие действия:
1. Вставьте вилку сетевого шнура в 

розетку.
2. Если дисплей отключен, нажмите кноп-

ку прибора ON/OFF («ВКЛ/ВЫКЛ»).
3. На дисплее отобразится заданная по 

умолчанию температура (5°C).
Информацию о выборе другого значения 
температуры см. в разделе «Регулировка 
температуры».

5.2 Выключение
Для выключения прибора выполните сле-
дующие действия:
1. Нажмите кнопку ON/OFF («ВКЛ/ВЫКЛ») 

и удерживайте ее нажатой в течение 
3 секунд.

2. Дисплей отключится.
3. Для отключения прибора от сети элек-

тропитания извлеките вилку сетевого 
шнура из розетки.

5.3 Регулировка температуры
Установленное значение температуры 
винного шкафа можно изменить при 
помощи кнопок настройки температуры.
При каждом нажатии кнопки  или кнопки 

 температура будет увеличивать или 
уменьшаться на 1ºC. При достижении 
верхнего (20ºC) или нижнего (5ºC) 
предела значение температуры остается 
неизменным.

5.4 Кнопка освещения
При открывании дверцы включается 
светодиодное освещение, при закрывании 
дверцы освещение выключается. Если 
вы хотите, чтобы освещение оставалось 
включенным при закрытой дверце, 
откройте дверцу, нажмите кнопку 

освещения, чтобы выключить освещение, а 
затем еще раз нажмите кнопку освещения, 
чтобы включить освещение.
Для возврата к обычному режиму работы 
нажмите кнопку освещения, чтобы 
выключить освещение.

   Система светодиодного освещения 
оснащена функцией плавного 
выключения с задержкой в 3 
секунды.

5.5  Предупреждение об открытой 
дверце

Если дверца остается открытой более 5 ми-
нут, раздается звуковой сигнал.
После закрытия дверцы звуковой сигнал 
выключается.

5.6  Сигнализация превышения 
температуры

• Если температура внутри прибора выше 
23°C, на дисплее отображается индика-
ция «HI», и в течение одного часа зуммер 
подает звуковые сигналы.

• Если температура внутри прибора ниже 
0°C, на дисплее мигает индикация «LO». 
Одновременно раздается звуковой 
сигнал зуммера.

5.7  Функция «Восстановление 
температуры»

В случае перебоя в подаче электроэнер-
гии винный шкаф сохраняет в памяти 
заданные ранее параметры температуры и 
автоматически восстанавливает их после 
возобновления подачи электропитания.

1 Кнопка ON/OFF («ВКЛ/ВЫКЛ»)
2 Кнопка освещения
3 Дисплей

4 Кнопка повышения температуры
5 Кнопка понижения температуры
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6. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
6.1 Очистка
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 тщательно протрите их.

   Не используйте моющие абразивные 
средства, т.к. они могут повредить 
покрытие поверхностей прибора.

6.2 хранение вина

(На примере бутылок объемом 750 мл для 
вина типа Бордо)
Всего: 24 бутылки

Температуру можно задавать в диапазоне 
от +5°C до +20°C. Это является наиболее 
оптимальным диапазоном температур для 
хранения вина.
Время хранения вина зависит от его 
выдержки, сорта винограда, содержания 
в нем алкоголя, фруктозы и танина. В 
момент покупки проверьте, имеет ли вино 
выдержку или оно станет выдержанным с 
течением времени.
Рекомендованная температура хранения:
 - шампанское/просекко и игристые вина: от 
+6 до +8°C

 - белое вино: от +10 до +12°C
 - розовое вино: от +12 до +16°C
 - красное вино: от +14 до +18°C

6.3 Полки винного шкафа
• Каждая из полок выдвигается наполо-

вину из отсека с направляющими для 
более удобного доступа к ее содержи-
мому. Прибор оснащен телескопически-
ми направляющими, обеспечивающими 
плавное движение полок.

   Во избежание повреждения 
уплотнителя при выдвижении полок 
дверца должна быть полностью 
открыта.

• Чтобы вынуть или установить на место 
деревянные полки, поднимите пол-
ку вверх, как показано на рисунке, и 
просто вытащите или вставьте ее до 
полной фиксации на телескопических 
направляющих. 
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6.4 Возможные варианты размещения

• Стандартное
Для хранения не более 24 бутылок 
с вином типа Бордо (0,75 л) при 
размещении 6 бутылок на каждом 
уровне.

2

1

3

4

Первый уровень предназначен для 
больших и более высоких бутылок.
Чтобы увеличить вместительность 
шкафа, можно вынуть полки 2/3/4, как 
показано на рисунках ниже.

   Внимание! В этом случае 
необходимо убедиться, что 
бутылки не соприкасаются с 
задней стенкой камеры.

• горизонтальное

Подходит для больших бутылок, 
например, шампанского или 
игристых вин, высота которых 
превышает 310 мм.

2

1

3

4

2

1

3

4

Для хранения высоких/больших 
бутылок выньте полку 3 или 4 и 
разместите бутылки на нижнем уровне.
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Пространство позади панели 
управления можно использовать для 
хранения 2 бутылок вина, но имейте 
в виду, что помещать или вынимать 
бутылки из этого отсека необходимо 
сбоку, огибая панель управления.

   Не вынимайте бутылки над 
панелью управления, так как это 
может привести к ее поврежде-
нию.

   Не укладывайте бутылки поперек, 
размещая их на уровне 1! При 
открывании дверцы прибора 
бутылки могут выпасть, что в свою 
очередь может привести к травме 
или повреждения имущества.

7. УСТАНОВКА

7.1 Размещение
Необходимо обеспечить вокруг 
прибора достаточную циркуляцию 
воздуха во избежание его перегрева. 
Чтобы обеспечить достаточную 
вентиляцию, следуйте инструкциям по 
установке.
Устанавливайте прибор в таком 
месте, где температура окружающей 
среды соответствует климатическому 
классу, указанному на табличке с 
техническими данными.

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
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7.2  Подключение к 
электросети
   Осторожно! Все электромонтаж-
ные работы, необходимые для 
установки прибора, должны 
выполняться квалифицирован-
ным электриком или сертифици-
рованным специалистом.

   Внимание! Данный прибор должен 
быть заземлен. Изготовитель 
снимает с себя всякую ответствен-
ность в случае несоблюдения 
указанных правил техники 
безопасности.

Обратитесь к квалифицированно-
му электрику или специалисту по 
техническому обслуживанию, если 
инструкция по заземлению не вполне 
понятна или если имеются сомнения 
относительно правильности заземле-

ния прибора.

   Внимание! Перед установкой и 
подключением прибора к сети 
рекомендуется подождать не 
менее 4 часов, чтобы хладагент 
стек обратно в компрессор.

Перед включением прибора в сеть 
удостоверьтесь, что напряжение 
и частота, указанные в табличке с 
техническими данными, соответствуют 
параметрам вашей домашней элек-
трической сети.
Прибор должен быть заземлен.
Для этого вилка сетевого кабеля имеет 
специальный контакт заземления.
Если розетка электрической сети не 
заземлена, выполните отдельное за-
земление прибора в соответствии с 
действующими нормами.
Обратитесь к квалифицированному 
электрику.

7.3 Размеры места для установки (мм) и требования к вентиляции

560

мин. 200 см2

450

550

мин. 200 см2

537
555

450
443

594

21

448

5

Необходимо обеспечить достаточную 
циркуляцию воздуха с задней стороны 
прибора.

   Убедитесь, что перемещение 
сетевого шнура не затруднено.
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7.4 Корректировка положения дверцы

Чтобы отрегулировать положение 
дверцы, выполните следующие дей-
ствия.

 - Придерживая дверцу, ослабьте 
верхний и нижний винты.

 - Выровняйте дверцу.
 - Затяните винты.

7.5 Установка в нишу

Следуйте указаниям ниже.

 - Установите прибор в нишу с закрытой 
дверцей, так чтобы он располагался 
вровень с передней частью кухонного 
шкафа.

 - Откройте дверцу и установите 
крепежную панель с помощь 
3 винтов.
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8. ОЧИСТКА И УхОД
   Осторожно! Перед выполнением 
каких-либо операций по очистке 
или уходу за прибором выньте 
вилку сетевого шнура из розетки.

   холодильный контур данного 
прибора содержит углеводороды, 
поэтому техническое обслужива-
ние и перезарядка должны 
выполняться только авторизо-
ванным специалистом.

8.1 Периодическая очистка
Прибор необходимо регулярно чистить.

   Запрещается вытягивать, 
перемещать или повреждать 
какие-либо трубки и/или кабели, 
находящиеся внутри корпуса.
Никогда не используйте моющие 
средства, абразивные порошки, 
чистящие средства с сильным за-
пахом или полировальные пасты 
для очистки внутренних поверх-
ностей, поскольку они могут по-
вредить поверхность и оставить 
стойкий запах.

• Вымойте внутренние поверхности 
теплой водой и раствором пище-
вой соды. Приготовьте раствор из 
2 чайных ложек пищевой соды на 
литр воды.

• Помойте полки водой с мягким 
чистящим средством.

• Удалите излишек воды с губки или 
тряпки перед очисткой поверхно-
стей вокруг элементов управления и 
любых других электрических частей.

• Вымойте внешние поверхности хо-
лодильника теплой водой с добав-
лением мягкого жидкого моющего 
средства.

• Чтобы очистить конденсатор (решет-
ка черного цвета) и компрессор, 
расположенные с задней стороны 
прибора, воспользуйтесь щеткой. 
Эта операция повышает эффектив-
ность работы прибора и снижает 
потребление электроэнергии.

• Очищайте внутренние поверхности и 
принадлежности с помощью теплой 
воды и нейтрального мыла.

• Регулярно проверяйте и протирайте 
уплотнение дверцы, чтобы обеспе-
чить чистоту и отсутствие загрязне-
ний.

• Ополосните чистой водой и вытрите 
насухо.

   Соблюдайте осторожность, чтобы 
не повредить систему охлажде-
ния.

После очистки заново подключите при-
бор к электросети.

8.2 Перерывы в эксплуатации
Если прибор не будет использоваться в 
течение длительного времени, примите 
следующие меры предосторожности:
• отключите прибор от электросети;
• выньте все содержимое;
• вымойте прибор и все принадлеж-

ности;
• чтобы предотвратить появление не-

приятного запаха, оставьте дверцу 
приоткрытой.

8.3  Сбой в сети 
электропитания

Обычно работы по восстановлению 
электроснабжения длятся всего не-
сколько часов, поэтому такие кратко-
временные сбои электропитания не 
влияют на температуру внутри прибора 
при условии, что дверца остается 
закрытой. Если планируется более 
длительный перерыв в подаче электро-
питания, необходимо предпринять со-
ответствующие меры для обеспечения 
сохранности содержимого.

   Винный шкаф необходимо 
переместить в наиболее про-
хладное место в помещении 
вдали от прямых солнечных 
лучей и приборов, являющихся 
источником тепла.
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9. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Большинство распространенных про-
блем, связанных с винным шкафом, 
можно решить самостоятельно, что 
позволит избежать лишних расходов 
на обращение в сервисный центр. 
Перед тем как обратиться в сервисный 

центр, попробуйте устранить неис-
правность самостоятельно, выполнив 
приведенные ниже рекомендации.

Неисправность Возможная причина Решение
Винный шкаф не 
работает. 

Прибор не включен в сеть 
электропитания.

Подключите прибор к 
электросети.

Прибор выключен. Включите прибор.
Сработал автоматический 
выключатель на 
распределительном 
щите или перегорел 
предохранитель. 

Включите автоматический 
выключатель или замените 
предохранитель.

Не работает 
внутреннее 
освещение.

Проверьте значение 
установленной температуры.

Убедитесь в правильности 
заданной температуры.

Дверца закрыта неплотно. Ознакомьтесь с процедурой 
регулировки положения 
дверцы. (раздел 7.4)

Уплотнитель дверцы 
прилегает к корпусу 
прибора неплотно.

Очистите уплотнитель 
дверцы с помощью влажной 
губки, смоченной в воде с 
добавлением нейтрального 
моющего средства.

Компрессор 
работает 
непрерывно.

Температура в помещении 
выше, чем обычно.

Проверьте температуру 
воздуха в помещении.

Дверца открывается 
слишком часто.

Не оставляйте дверцу 
открытой дольше, чем это 
необходимо.

Дверца закрыта неплотно. Убедитесь, что дверца 
полностью закрыта.

Уплотнитель дверцы 
прилегает к корпусу 
прибора неплотно.

Проверьте состояние 
уплотнителя дверцы и при 
необходимости очистите 
его с помощью влажной 
губки, смоченной в воде с 
добавлением нейтрального 
моющего средства.
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Неисправность Возможная причина Решение
Освещение не 
включается.

Прибор не включен в сеть 
электропитания.

Подключите прибор к 
электросети.

Сработал автоматический 
выключатель на 
распределительном 
щите или перегорел 
предохранитель.

Включите автоматический 
выключатель или замените 
предохранитель.

Светодиодная лампочка 
перегорела.

Обратитесь в сервисный 
центр.

Кнопка освещения не 
работает.

Обратитесь в сервисный 
центр.

Прибор 
вибрирует 
слишком сильно.

Проверьте, выровнен ли 
винный шкаф.

Выровняйте прибор.

Прибор издает 
слишком много 
шума.

Дребезжащий шум может 
идти от линии подачи 
хладагента, что не является 
неисправностью.
Сжатие и расширение 
внутренних стенок 
может привести к 
возникновению щелкающих 
и потрескивающих звуков.

Если звук станет громче, 
обратитесь в сервисный 
центр.

Винный шкаф не выровнен. Выровняйте прибор.
Дверца не 
закрывается 
надлежащим 
образом.

Винный шкаф не выровнен. Выровняйте прибор.
Дверца не была закреплена 
надлежащим образом.

Ознакомьтесь с процедурой 
регулировки положения 
дверцы (раздел 7.4)

Уплотнитель загрязнен. Очистите уплотнитель 
дверцы с помощью влажной 
губки, смоченной в воде с 
добавлением нейтрального 
моющего средства.
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