
7081 295-00 508

Navodila za uporabo 
Omarica za shranjevanje vina
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Zahvaljujemo se vam za zaupanje.
Čestitamo vam ob nakupu te omarice za shranjevanje vina. Z nakupom te 
naprave, ki se odlikuje po svoji dovršeni prijaznosti za uporabnika, neprekosljivi 
zanesljivosti in vrhunski kakovosti, ste izbrali izdelek najvišjega razreda. Želimo 
vam veliko veselja z novo omarico za shranjevanje vin - in veliko užitka v vinih.

Čim manj grozdja zraste v nekem okolišu, tem izbornejše 
je vino.
Pusta, dobro odcedna zemlja je najprimernejša za proizvodnjo odličnih vin. 
Lastnosti zemlje vplivajo na živost in rodnost trte, ta pa na kakovost grozdja. Drug 
pomemben dejavnik za kakovost vina je podnebje. Kajti svetloba in vlažnost zraka 
pomembno vplivata na razvoj cvetice vina. 

Pravo okolje za vaša vina.
Vinska trta je nadvse občutljiva rastlina.  Od trenutka, ko jo zasadite, do takrat, ko 
dozori in lahko oberete grozdje in iz njega pridelate vino, je ves potek odvisen od 
treh dejavnikov: svetlobe, vlažnosti zraka in temperature v okolici. Ta občutljivost 
pa se nadaljuje še takrat, ko je vino že shranjeno v steklenicah. Da se lahko 
cvetica vina v popolnosti razvije in se ohrani njegovi vrhunska aroma, morate vino 
shraniti brezhibno - in vaša omarica za shranjevanja vina vam nudi najboljše 
pogoje za to.
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Opis naprave in njene opreme

Mreže za steklenice

Elementi za upravljanje in 
krmiljenje

Predal s priborom (za 
odpirače za steklenice 
itd.)

Podstavki za nastavitev 
višine

Notranja razsvetljava

Tipska ploščica
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Postavitev
• Ne postavite naprave na neposredno sončno svetlobo ali v bližino virov toplote, 

kot sta pečica ali radiator.
• Tla morajo biti enakomerna in ravna. Neravna tla 

lahko popravite s prilagoditvijo nastavljivih 
podstavkov.

• Vedno zagotovite pravilno prezračevanje naprave. 
Prezračevalne odprtine ne smejo biti nikoli zakrite!

• Standard EN 378 predpisuje, da mora imeti prostor, kamor postavite napravo, 
prostornino najmanj 1 m3 na 8 g hladilnega sredstva R 600a, ki se uporablja v 
napravi; to onemogoči nastajanje vnetljive mešanice hlapov plina/zraka v 
prostoru, kjer se naprava nahaja, če pride do puščanja v krogotoku hladilnega 
sredstva. Količina hladilnega sredstva, potrebnega za napravo, je navedena na 
tipski ploščici znotraj naprave.

• Naprava je nastavljena za obratovanje znotraj specifičnih temperaturnih omejitev 
v skladu z njeno podnebno specifikacijo. Teh temperaturnih omejitev se ne sme 
preseči.
Za napravo velja naslednja podnebna klasifikacijo: N +16 °C do +32 °C.

• Če namestite dve napravi eno poleg druge, vedno pustite med njima 50 mm 
razmaka, da preprečite nastajanje kondenza v razmaku. 

MereNačini uporabe naprave
Naprava je namenjena izključno za 
shranjevanje vina.
Naprava ni primerna za shranjevanje ali 
hlajenje zdravil, krvne plazme, 
laboratorijskih preparatov ali podobnih 
snovi in izdelkov, ki jih pokriva  direktiva 
o medicinskih pripomočkih 2007/47/
EC.
Vsaka napačna uporaba te naprave 
lahko povzroči, da se shranjena hrana 
pokvari. 
Prav tako naprava ni primerna za 
uporabo na območjih, kjer obstaja 
nevarnost eksplozije.
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SLZahtevano električno napajanje
Električni tok (AC) in napetost morata ustrezati podatkom na ploščici s tehničnimi 
podatki. Tipska ploščica se nahaja zgoraj levo v znotraj naprave. Vtičnica mora 
biti zavarovana z 10 A ali močnejšo varovalko, nahajati se mora stran od zadnje 
strani naprave in mora biti enostavno dosegljiva.

Elementi za upravljanje in krmiljenje
Elektronska krmilna plošča je opremljena z novo "tehnologijo kapacitivnega 
dotika". Z dotikom s konico prsta na ustrezno ikono lahko aktivirate katero koli 
funkcijo.

Natančna točka dotika je med simbolom in njegovo oznako 

Elementi za upravljanje
 VKLOP/IZKLOP naprave
 Gumbi za nastavitev temperature
 Gumb za vklop/izklop notranje luči 
 Utišanje alarma 

 VKLOP/IZKLOP ventilatorja
 Prikazovalnik temperature

Krmilni elementi
 Znak za prižgano notranjo luč 

 Znak za alarm
 Znak za aktiviran sistem 

zaščite pred otroci 
 Znak za vključen ventilator 

123 6 4 5

8 7

bl9
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Vklop in izklop naprave
Vklop: Pritisnite gumb za vklop/izklop, tako 
da se osvetli/utripa prikaz temperature.

Izklop: Držite pritisnjen gumb za vklop/
izklop pribl. 3 sekunde, tako da prikaz 
temperature ugasne.

Nastavitev temperature
Znižanje temperature:
Pritisnite na gumb Down (dol).
Zvišanje temperature:
Pritisnite na gumb Up (gor).
- Medtem ko vnašate temperaturo, 

nastavljena temperatura utripa na zaslonu.
- Nastavitve lahko spreminjate v korakih po 

1°C, tako da se zaporedoma na kratko dotikate gumba.
- Elektronski krmilni sistem samodejno preklopi v približno 5 sekundah po 

zadnjem pritisku na gumb in na zaslonu se prikaže dejanska temperatura. 
Temperaturo lahko nastavite med +5 °C in +20 °C.

Stikalo ventilatorja
S pomočjo ventilatorja je znotraj naprave dosežena klima, ki ustreza klimi v vinski 
kleti. Zamaški se ne izsušijo zaradi povečane vlažnosti zraka v napravi.

Vklop: Pritisnite na gumb Ventilation 
(prezračevanje). Prižge se znak    .

Izklop: Ponovno pritisnite gumb 
Ventilation (prezračevanje). Znak    na 
zaslonu izgine.
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SLZvočni opozorilni signal
Zvočni opozorilni signal ščiti vina pred prekomernimi temperaturnimi nihanji.

Oglasi se, če pustite vrata naprave odprta 
dalj kot 60 sekund.
Oglasi, ko se notranjost preveč segreje ali 
ohladi. Utripati začne tudi prikaz 
temperature. Znak       se osvetli.
Zvočni opozorilni signal izključite s 
pritiskom na gumb Alarm.
Prikazovalnik temperature še naprej utripa, dokler ni vzrok za alarm odpravljen. 

Notranja razsvetljava
Notranja luč se nahaja zgoraj v notranjosti 
naprave.
Notranjo luč lahko ugašate ali prižigate s 
pomočjo gumba Light (luč).

Ko razsvetljavo vključite, se osvetli simbol    . 

Opozorilo - lasersko sevanje razreda 1M Če je pokrov odstranjen, ne glejte v luč 
neposredno skozi optične instrumente.

Notranjo luč sme zamenjati samo serviser ali ustrezno usposobljen 
elektrotehnik!

Svetlost oz. jakost svetlobe lahko tudi prilagodite.

Pritisnite in držite pritisnjen gumb Light 
(luč) in hkrati pritisnite na nastavitvena 
gumba za temperaturo, da zvišate ali 
znižate raven svetlosti.

Down (dol) = temneje
Up (gor) = svetleje
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Način nastavitve
V načinu nastavitve lahko vključite naslednje funkcije:

  = Sistem zaščite pred otroci

  = Osvetljenost zaslona

 = Sistem zaščite pred otroci
Sistem za zaščito pred otroci omogoča zaščito naprave pred izklopom po naključju 
ali po nesreči.

Vklop sistema za zaščito pred otroci

• Vključite način nastavitve z dotikanjem gumba       5 sekund.  

- Na zaslonu se prikaže 

• Pritisnite na gumb      .

- Na zaslonu se prikaže

• Pritisnite na gumb      .

- Znak       se osvetli in označuje, da je aktivirana zaščita pred otroci.

• Izstopite iz načine nastavitve s pritiskom na gumb      . 

Izklop sistema za zaščito pred otroci
• Vključite način nastavitve z dotikanjem gumba      5 sekund. 

- Na zaslonu se prikaže 

• Pritisnite na gumb      .

- Na zaslonu se prikaže 

• Ponovno pritisnite gumb     .

- Znak        se osvetli in označuje, da je zaščita pred otroci izključena.

• Izstopite iz načine nastavitve s pritiskom na gumb      . 



23

SL
 = Osvetljenost zaslona 

Prilagoditev svetlosti zaslona

• Vključite način nastavitve z dotikanjem gumba       5 sekund. 

• Pritiskajte gumb      , dokler se na prikazovalniku ne prikaže     . 

Pritisnite na gumb      .

- Na zaslonu se prikaže 

• Pritiskajte na gumba           in nastavite svetlost med

0 =  najnižja svetlost in
5 =  najvišja svetlost. 

• Ko dosežete želeno raven pritisnite gumb       . 

• Izstopite iz načine nastavitve s pritiskom na gumb       . 

• Zaprite vrata. Nova nastavitev se bo vključila po približno 1 minuti. 
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Oprema
Lesene police
Police omogočajo vodoravno shranjevanje 
vinskih steklenic. To preprečuje izsušitev 
plutovinastih zamaškov.

Predal s priborom
V spodnjem predalu lahko hranite pribor, na 
primer odpirače ipd. 

Police in predal lahko preprosto odstranite, tako 
da jih povlečete proti sebi. Za to morajo biti vrata 
odprta na najmanj 90°.

Izmenjava zraka z vključenim filtrom iz oglja
Način zorenja vina je odvisen od pogojev v okolici. Zato je kakovost zraka 
odločilnega pomena za kakovost in ohranitev vina.
Za zagotovitev pretoka optimalnega zraka je naprava opremljena z aktiviranim 
filtrom iz oglja na zadnji steni zgoraj.
Priporočamo, da prikazani filter zamenjate enkrat letno. Filtre lahko kupite pri 
svojem prodajalcu.
Zamenjava filtra:
Filter lahko odstranite s pritiskom na vdolbini na levi 
in desni strani s pomočjo izvijača.
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SLShranjevanje vina

Na leseno polico lahko eno ob  drugi 
shranite štiri steklenice.

Visoke steklenice lahko shranite tudi prečno.

Za zagotovitev stabilnosti steklenic vstavite 
priložene zadrževalne ploščice v v srednjo 
lamelo lesene police.
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Odmrzovanje
Naprava se odmrzne samodejno. Voda, ki se tvori na zadnji steni, 
odteka v posodo na hrbtni strani naprave in samodejno izhlapeva 
zaradi toplote kompresorja.

Čiščenje
Pred čiščenjem vedno izklopite napravo. Izvlecite električni vtikač ali 
izključite/odstranite varovalko.
Nikoli ne uporabljajte čistil, ki so abrazivna, ki vsebujejo kislino ali 
kemikalije. Priporočamo uporabi običajnega pH-nevtralnega čistila.
Ne uporabljajte parnih čistilnikov zaradi nevarnosti telesnih poškodb in 
okvar naprave.

• Ne uporabljajte abrazivnih gobic ali čistilnih mrežic, ne uporabljajte 
koncentriranih čistil in nikoli ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo pesek, kloride, 
kisline in kemikalije, ker bodo taka čistila poškodovala površino in povzročila 
pojav korozije.

• Očistite stranske plošče in površino vrat s čisto in mehko krpo. Če je potrebno, 
uporabite vlažno krpo (voda + detergent). Uporabite lahko tudi krpo iz mikro 
vlaken.

• Očistite notranjost naprave razen lesenih polic z mlačno vodo in nekoliko 
detergenta.

• Pazite, da voda za čiščenje ne prodre v električne komponente.
• Vse dele temeljito posušite s krpo.
• Ne odstranite tipske ploščice iz notranjosti naprave; pomembna je za potrebe 

servisiranja. 
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Motnje v delovanju
Vaša naprava je zasnovana in izdelana za dolgotrajno, zanesljivo delovanje brez 
motenj ali okvar. Če se med delovanjem vendarle pojavi motnja, preverite, ali je 
posledica napačnega ravnanja. Upoštevajte, da boste v tem primeru kljub 
garanciji morali poravnati stroške, ki nastanejo pri takem popravilu.
S pomočjo spodaj navedenih vzrokov boste morda naslednje napake lahko 
odpravili sami.
• Naprava ne deluje.
- Preverite, ali je naprava pravilno priključena na električno omrežje.
- Ali je varovalka brezhibna?
• Glasen zvok delovanja:
- Preverite, ali naprava trdno stoji na tleh. Upoštevajte, da je nemogoče preprečiti 
zvoke pretakanja v napravi.
• Temperatura znotraj omarice je previsoka (pretoplo): Preverite nastavitev v 

skladu z napotki v odstavku Nastavitev temperature.
- Ali ločeno nameščen termometer kaže pravilen odčitek?
- Ali sistem za izsesavanje zraka deluje pravilno?
- Ali je omarica za shranjevanje vina postavljena preblizu vira toplote?
• Upoštevajte, da se lahko podobno kot pri drugih načinih shranjevanja glede na 

vrsto lepila za nalepko na steklenici tvori majhna količina plesni. To lahko 
popravite tako, da skrbno očistite vse ostanke lepila s steklenic. 

Če noben od naštetih vzrokov ne ustreza in napake 
ne morete odpraviti sami, se obrnite na najbližji servis
ter pri tem navedite tip naprave      , servisno številko 
     in številko naprave     , kot je to navedeno na 
tipski ploščici. Tipska ploščica se nahaja na levi 
strani notranje stene.

Izključitev naprave
Če morate napravo izključiti za daljše časovno obdobje, izključite napravo, izvlecite 
vtikač ali izključite ali odvijte varovalko. Očistite napravo in pustite vrata odprta, da 
preprečite nastanek neprijetnih vonjav.

Naprava je usklajena z ustreznimi varnostnimi predpisi in direktivami Evropske 
unije 2004/108/EC in 2006/95/EC.
Vse tipe in modele nenehno razvijamo, zato si proizvajalec pridržuje pravico do 
sprememb oblike, opreme in tehnologije.

SL
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Navodila in opozorila za varno uporabo
• Da preprečite telesne poškodbe in poškodbe naprave, morata odstraniti 

embalažo in napravo postaviti dva človeka.
• Če se naprava poškoduje ob dobavi, prej preden priključite napravo na omrežje, 

kontaktirajte dobavitelja.
• Za varno delovanje zagotovite, da bo naprava postavljena in priključena, kot je 

opisano v teh navodilih za uporabo.
• Odklopite napravo iz električnega omrežja, če se pojavi napaka. Izvlecite vtikač, 

izključite ali odstranite varovalko.
• Ko napravo izključujete, izvlecite vtikač, ne vlecite kabla.
• Morebitna popravila ali druga dela na napravi sme opraviti izključno servis, saj je 

nepooblaščeno poseganje v napravo lahko izjemno nevarno za uporabnika. To 
velja tudi za zamenjavo električnega kabla.

• Ne stojte na podnožju, predalih ali vratih ali jih uporabljajte kot podporo.
• Naprave ne smejo uporabljati ljudje (vključno z otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, 

čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen 
če jo uporabljajo pod nadzorstvom ali so poučeni o varni uporabi naprave in o 
možnih posledičnih nevarnostih s strani osebe, ki je odgovorna za njivo varnost. 
Otroke je treba nadzorovati in zagotoviti, da se ne igrajo z napravo.

• Izogibajte se dolgotrajnemu stiku kože s hladnimi površinami in/ali hladnimi/
zamrznjenimi živili. To lahko povzroči bolečine, omrtvičenje in omrzline. V 
primeru dolgotrajnega stika s kožo se morate ustrezno zaščititi, npr. z 
rokavicami.

• Če lahko napravo zaklenete s ključem, ne hranite ključa v bližini naprave ali v 
dosegu otrok.

• Ne uporabljajte električnih aparatov znotraj naprave.
• Ne poškodujte cevi krogotoka hladilnega sredstva.
• Pazite, da se z odprtim plamenom ali virom vžiga ne približate notranjosti 

naprave. Med prevozom in čiščenjem naprave pazite, da ne boste poškodovali 
krogotoka hladilnega sredstva. V primeru poškodbe pazite, da se v bližini ne 
nahaja noben vir vžiga in prostor dobro prezračite. 
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Navodila za ravnanje z odsluženo napravo
• Hranite embalažo izven dosega otrok - s polietilenskimi folijami in vrečkami se 

otrok lahko zaduši!
• Odnesite embalažo na uradno zbirno mesto za to vrsto odpadkov. 
Vaša odslužena naprava: Naprava vsebuje materiale, ki jih je mogoče 
ponovno uporabiti, zato jo morate pravilno odstraniti - v nobenem primeru 
med nerazvrščene gospodinjske odpadke.
• Odslužene naprave onemogočite tako, da odstranite vtikač in prerežete 

priključni električni kabel. Zapah onesposobite, tako da se otroci ne morejo 
po naključju zapreti v napravo.

• Ko odsluženo napravo odpeljete na ustrezno zbirno mesto, preverite, ali 
krogotok hladilnega sredstva v napravi ni poškodovan.

• Podrobne podatke o hladilnem sredstvu v uporabi v napravi poiščite na tipski 
ploščici.

• Naprave, ki jih ne potrebujete več, morate odstraniti na strokoven in pravilen 
način, t.j. v skladu s trenutno veljavnimi predpisi in zakoni. 

Montaža na steno
Napravo lahko montirate na steno. Na hrbtni 
strani naprave se nahajata dve luknji za 
montažo na steno 1.
Preverite, ali stena in pritrdilni elementi lahko 
podpirajo težo napravo, ko je polno naložena. 
Prazna naprava tehta 31 kg.

Pomembno!
Za zagotovitev pravilnega prezračevanja 
skozi prezračevalne odprtine morajo biti 
vedno vstavljeni štirje stenski distančniki ne 
glede na to, ali je naprava montirana na steno 
ali stoji na tleh ob steni.
Vstavite distančnike v za to namenjene 
odprtine.

SL

1

2

340 mm



Zaradi stalnih izboljšav izdelkov se lahko njihovi tehnični podatki spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila. Ta navodila smo sestavili z 
veliko truda in z največjo možno pazljivostjo, vendar so napake med izdelavo in/ali prevodom navodil vedno mogoče. Zato 
proizvajalec in prodajalec ne prevzemata odgovornosti za morebitne napačne navedbe, napake v prevodu ali tiskarske napake v teh 
navodilih.
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