
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CHŁODZIARKA NA WINO 
INSTRUKCJA OBSŁUGI 
Modele:  
DX-7.20BK/DP, DX-7.20SSK/DP, DX-7.22BK, DX-7.22SSK, DAU-
17.57DB, DAU-17.57DSS, DX-17.58DBK/DP, DX-17.58SDSK/DP, DX-
19.58BK/DP, DX-19.58SSK/DP, DAU-20.58B, DAU-20.58SS, DAU-
32.81B, DAU-32.81SS, DAU-32.81DB, DAU-32.81DSS, DAU-46.146DB, 
DAU-46.146DSS, DAU-52.146B, DAU-52.146SS, DX-53.130DBK/DP, 
DX-53.130SDSK/DP, DAB-28.65B, DAB-28.65SS, DAB-36.80DB, DAB-
36.80DSS, DAB-42.117DB, DAB-42.117DSS, DAB-48.125B, DAB-
48.125SS, DX-51.150DBK/DP, DX-51.150DSK/DP, , DX-57.146DBK, 
DX-57.146DSK, DAB-89.215DB, DAB-89.215DSS, DX-89.215BDBK, 
DX-89.215BSDSK, DX-94.270DBK, DX-94.270SDSK, DX-143.468B, DX-
143.468SS, DX-170.490TBK, DX-170.490STSK, DX-171.430PK, DX-
181.490DBK, DX-181.490SDSK, DX-194.490B, DX-194.490SSK 
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Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi przed instalacją i użytkowaniem 
urządzenia i zachować ją na przyszłość. Jeśli planujesz przekazać komuś to 
urządzenie, dołącz do niegi instrukcję  
 
 
OGÓLNE ZASADY 
BEZPIECZEŃSTWA 
Podczas używania urządzeń elektrycznych 
należy stosować podstawowe zasady 
bezpieczeństwa, aby zmniejszyć ryzyko 
pożaru, porażenia prądem lub urazów: 
 
DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA 
Preczytaj uważnie instrukcję, nawet jeśli znasz 
już to urządzenie 
 
• To urządzenie jest przeznaczone do 

przechowywania wina, używaj go tylko w sposób 
opisany w tej instrukcji.  

• Inne, nierekomendowane zastosowania mogą 
skutkować pożarem, porażeniem prądem lub 
urazem. 
 

• To urządzenie nie może być używane 
przez dzieci lub osoby pozbawione 
wiedzy I doświadczenia z podobnymi 
produktami oraz świadomych 
zagrożeń wynikających z 
nieprawidłowego użytkowania 
urządzenia. 

 
• Urządzenia elektryczne to nie zabawki. 

Należy umieścić urządzenie I kabel zasilający 
poza zasięgiem dzieci. Upewnij się że kabel 
zasilający nie leży na krawędzi stołu na którym 
znajduje się urządzenie. 

 
• Aby uniknąc porażenia prądem, nie zanurzaj 

urządzenia, kabla zasilania, lub wtyczki w 
wodzie lub innym płynie  

 
• Odłącz urządzenie od prądu kiedy nie jest w 

użyciu oraz przy przenoszeniu lub czyszczeniu 
urządzenia. 

 
• Aby odłączyć urządzenie złap wtyczkę I 

wyciągnij ją z kontaktu. Nigdy nie ciągnij za 
kabel 

 
• OSTRZEŻENIE: Trzymaj urządzenie z dala od 

substancji łatwopalnych. Nie korzystaj z 
urządzenia w pobliżu oparów grożących 
wybuchem. 

 
• Nie umieszczaj urządzenia, ani żadnej jego 

części w pobliżu otwartego ognia, lub urządzeń 
służących do gotowania  

 
• Nie włączaj urządzenia w przypadku 

uszkodzenia kabla zasilającego lub wtyczki, gdy 
urządzenie nie działa poprawnie albo jeśli zstało 
upuszczone lub uszkodzone. Jeśli fabryczny 
kabel zostanie uszkodzony, musi zostać 
wymieniony przez producenta, autoryzowany 
serwis aby uniknąć uszkodzeń  

 
• Wykorzystywanie akcesoriów 

nierekomendowanych przez producenta może 
być niebezpieczne i może prowadzić do utraty 
gwarancji. 

 
• Umieść urządzenie na suchej powierzchni.  
 
• Nie należy włączać urządzenia jeśli obudowa 

została zdjęta lub jest uszkodzona 
 
• Luźne połączenie między kontaktem a wtyczką 

prowadzi do przegrzania się urządzenia. 
Skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem 
aby wymienić gniazdko  

 
• Umieść urządzenie z daleka od źródeł ciepła I 

światła słonecznego  
 

• OSTRZEŻENIE: To urządzenie nie wykorzystuje 
CFC ani HFC, lecz zawiera małe ilości izobutany 
(R600a), który, pomimo bycia przyjaznym dla 
środowiska, jest gazem łatwopalnym. Nie 
uszkadza dziury ozonowej, ani nie przyczynia 
się do globalnego ocieplenia. Należy zachować 
szczególną uwagę odczas transportowania I 
Instalacji urządzenia oraz  upewnić się, że 
żaden element układu chłodzenia nie jest 
uszkodzony. Wyciekający środek chłodzący 
może spowodować pożar lub uszkodzenie oczu.        
W przypadku uszkodzenia: 

      
- Unikaj płomieni I substancji łatwopalnych  
- Odłącz urządzenie od zasilania 
- Wywietrz pomieszczenie w którym znajduje się 

urządzenie  
- Skontaktuj się z działem obsługi klienta  

 
• Im więcej środka chłodzacego znajduje się w 

chłodziarce, tym większe powinno być 
pomieszczenie w którym znajduje się 
chłodziarka. W przypadku wycieku w małym 
pomieszczeniu, łatwopalne gazy mogą 
osiągnąć niebezpieczne stężenia. Na każde 8 
gramów środka chłodzącego powinien 
przypadać metr sześcienny przestrzeni. Ilość 
środka chłodzącego jest oznaczona na 
tabliczce danych w środku urządzenia. 
Naprawa urządzenia przez osoby 
nieautoryzowane może być niebezpieczna   
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• OSTRZEŻENIE:  Upewnij się ze otwory 

wentylacyjne nie są zakryte. Uszkodzenie 
wynikajace z nieprawidłowego użytkowania lub 
naprawy przez osobę nieautoryzowaną nie 
podlegają gwarancji.  

 
• OSTRZEŻENIE: Nie używaj urządzeń 

mechanicznych, ani innych sposobów 
nierekomendowanych przez producenta, aby 
przyśpieszyć problem rozmrażania  

 
• OSTRZEŻENIE: Nie należy używać chłodziarki 

jeśli obwód chłodzący jest uszkodzony  
 
• OSTRZEŻENIE: Nie używaj urządzeń 

elektrycznych wewnątrz sekcji przeznaczonej na  
producenta  

 
• OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć przewrócenia się 

chłodziarki, upewnij się że urządzenie jest 
zamontowane zgodnie z instrukcją.  

 
• UWAGA: Trzymaj urządzenie z dala od ognia  

 
• Nie przechowuj substancji mogących 

wybuchnąć, takich jak puszki z aerozolem w 
chłodziarce  

 
• To urządzenie jest przeznaczone do użytku 

domowego i rekreacyjnego, na przykład:  
- W kuchniach dla pracowników , w sklepach, 

biurach, restauracjach itp  
- W ośrodkach agroturystycznych w hotelach i 

motelach  
- W mieszkaniach i domach prywatnych  
- W cateringu i innych  niehandlowych 

sytuacjach  
• Nie próbuj otwierać obudowy , naprawić ani 

wymienić żadnego z elementów niezgodnie z tą 
instrukcją. Naprawy nieopisane w instrukcji 
powinny być wykonywane przez 
autoryzowanego technika.   

 
• Wymień wszystkie panele przed uruchomieniem 

urządzenia  
 

• Chłodziarkę powinny przenosić co najmniej 2 
osoby, aby zredukować ryzyko urazów 
kręgosłupa czy wygięcia zawiasu drzwiowego. 
 

• Nie czyść urządzenia łatwopalnymi płynami. Ich 
opacy mogą spowodować pożar lub eksplozję. 
Nie przechowuj benzyny ani innych  
łatwopalnych płynów w pobliżu chłodziarki, ich 
opary mogą spowodować pożar lub eksplozję   

 
• Upewnij się że masz suche ręce przed 

podłączeniem wtyczki 
 
• Radzimy podłączyć urządzenie do oddzielnego 

obwodu elektrycznego. Używaj tylko kontaktów 
które mają uziemienie. 

 
• Jeśli urządzenie ma zamykane drzwi, upewnij 

się że klucz znajduje się poza zasięgiem dzieci  

 
 
 
 
 
 
 
 
ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ  
W przypadku problemów możesz zawsze odwołać 
się do sekcji rozwiązywania problemów znajdującej 
się na końcu instrukcji. Wymienione tam są proste 
problemy które możesz rozwiązać samemu  
 
UTYLIZACJA  
 
Upewnij się że opakowanie, folie i torby, w które 
zapakowana jest chłodziarka, są poprawnie 
wyrzucone i nie są w zasięgu dzieci.   
 
Elementy chłodzące powinny zostać zutylizowane w 
odpowiedni sposób zgodnie z polskimi przepisami.. 
 
OSTRZEŻENIE: Upwenij się że stare urządzenia są 
pozbawione możliwości użytkowania przed ich 
wyrzuceniem. Należy usunąć drzwi, kabel zasilający, 
przeciąć kabel sieciowy i usunąć śruby. W ten 
sposób sprawisz, że dzieci nie będą mogły się 
zatrzasnąć w chłodziarce. NIE WYRZUCAJ 
chłodziarki na wyspypisko, ponieważ uszczelka 
(cyklopentan) i gaz chłodzący (R600a) są 
łatwopalne  
 
Instrukcja utylizacji : 
 
• Urządzenie nie może zostać wrzucone do kosza 

razem z innymi odpadami domowymi  
 
• Obwód chłodzący, a szczególnie wymiennik 

ciepła nie może być uszkodzony. 
 

• Symbol   oznacza że produkt nie powinien być 
utylizowany razem ze zwykłymi śmieciami, ale 
powinien zostać zabrany do dedykowanego 
punktu zbiórki elektrośmieci. Prawidłowo 
wyrzucając product wspierasz ochronę 
środowiska i zdrowia innych ludzi. 
Nieprawidłowe wyrzucanie śmieci zagraża 
zdrowiu i środowisku. Więcej informacji na temat 
wyrzucania elektrośmieci można uzyskać w 
lokalnym urzędzie albo w sklepie w którym 
zakupiłeś chłodziarkę   

 
CECHY PRODUKTU 
 
• Urządzenie wolnostojące lub do zabudowy z 

jedną, dwoma lub trzema strefami chłodzenia 
zależnie od modelu  

• Ciągła kontrola zmiany temperatury dzięki 
dotykowemu wyświetlaczowi  

OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć 
ryzyko pożaru, wstrządu 
elektrycznego lub urazu, odłącz 
urządzenie od prądu przed 
serwisowaniem  
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• Temperatura może być ustawiona w przedziale 
5-18°C lub 22°C (od 40° do 64°F albo 72°F) w 
każdej strefie I może być wyświetlana w 
stopniach Celcjusza lub Fahrenheita  

• Temperatura może być dobrana w celu 
długoterminowego przechowywania wina lub w 
celu podania wina w odpowiedniej temperaturze 
dla win białych, czerwonych i musujących.  

• Dynamiczny kompresor zapewnia wewnętrzną 
cyrkulację powietrza i równe rozłożenie 
wilgotności i temperatury.  

• Miękkie wewnętrzne oświetlenie LED z 
włącznikiem- tryb funkcjonalny I tryb ekspozycji  

• System ostrzegania o awariach I otwartych 
drzwickach (tylko w wybranych modelach)  

• Tryb Szabat pozwoli na wyłączenie świateł w 
przypadku obrzędów religijnych (tylko w 
wybranych modelach)  

• Funkcja zapamiętywania temperatury( w 
wybranych modelach )  W przypadku przerwania 
dostawy prądu (skok napięcia itp) urządzenie 
powróci do poprzedniej temperatury przy 
ponownym włączeniu  

• Automatyczne odmrażanie  
• Odwracalne drzwi z hartowanego podwójnego/ 

potrójnego szkła by chronić Twoje wina przed 
szkodliwym działaniem promieni UV oraz 
umożliwia atrakcyjną prezentację kolekcji.  

• Czarna matowa stalowa rama zewnętrzna z 
wnętrzem z czarnego plastiku. Czarne wnętrze 
wchłania światło słoneczne, aby chronić wina. 

• Bukowe półki pozwalają na maksymalną 
wygodę i wszechstronność dzięki możliwości 
przechowywania różnych rozmiarów butelek 
(oprócz modeli DX-7.20)  

• Przyjazny dla środowiska środek chłodzący i 
pianka izolacyjna  

• Drzwi zamykane na zamek (tylko w niektórych 
modelach)  

• Pasywny system kontroli wilgotności  
• Filtr powietrza z aktywowanym węglem (tylko w 

wybranych modelach)  
 
Uwaga: Cechy produktów mogą zostać zmienione  
 
INSTALACJA 
 
ZANIM ZAINSTALUJESZ URZĄDZENIE  
 
• Odpakuj chłodziarkę i wyczyść ją wodą w 

temperaturze pokojowej używając miękkiej 
szmatki. Chłodziarka może pachnieć dziwnie na 
początku, jednak zapach ten zniknie podczas 
chłodzenia  

• Przed podłączeniem chłodziarki do źródła 
zasilania postaw ją na nóżkach na 24 godziny. 
W ten sposób zniszczysz ryzyko awarii układu 
chłodzenia związanej z transportem. W tym 
czasie radzimy zostawić otwarte drzwi aby 
wywietrzyć chłodziarkę I pozbyć się zapachów z 
fabryki.   

• Drzwi mogą otwierać się z lewej lub prawej 
strony. Fabrycznie drzwi otwierają się z lewej 
strony. Jeśli chcesz zmienić ustawienie drzwi 
kieruj się instrukcją  

 
INSTALACJA 
 
• Urządzenie może być zabudowane lub 

wolnostojące  
 
• OSTRZEŻENIE: Nie przechowuj ani nie instaluj 

urządzenia na zewnątrz. Chłodziarka jest 
przeznaczona wyłącznie do użytku 
wewnętrznego  

 
• OSTRZEŻENIE: Nie instaluj urządzenia w pralni 

ani innych wilgotnych miejscach  
 
• Umieść urządzenie na podłożu dość silnym, aby 

utrzymać jego ciężar. Usuń nóżki służące do 
transportu przed instalacją. Zamontuj nóżki stałe 
(dołączone do instrukcji) jeśli potrzebujesz 
wyrównać wysokość urządzenia. 

 
• Jeśli zamierzasz ustawić chłodziarkę w wolnej 

przestrzeni, upewnij się że zostawiasz 
przynajmniej 100mm wolnej przestrzeni od ścian 
i tyłu urządzenia. To pozwoli na poprawną 
cyrkulację powietrza aby ochłodzić kompresorI 
oszczędzać energię. Nawet w przypadku 
zabudowy należy zostawić 5mm odstępu z 
każdej strony i z góry aby umożliwić dostęp I 
wentylację. Wywietrznik z przodu urządzenia nie 
może być niczym zakryty  

 
• Umieść chłodziarkę z daleka od bezpośrednich 

źródeł światła i ciepła (kuchenka, kaloryfer itp). 
Światło słoneczne może uszkodzić akrylową 
powłokę, a źródła ciepła mogą zwiększyć 
zużycie prądu. Bardzo zimne otoczenie również 
może powodować zaburzenia w działaniu 
urządzenia.  

 
• Podłącz urządzenie do łatwo dostępnego 

gniazdka, upewnij się że chłodziarka jest 
jedynym urządzeniem podłączonym do kontaktu. 
Pytania na temat prądu i uziemienia powinny 
zostać skierowane do wykwalifikowanego 
elektryka albo punktu serwisowego. 

• WAŻNE: WILGOTNY KLIMAT. W okresach 
wzmożonej wilgotności, krople wody mogą 
pojawiać się na zewnętrznej powierzchni szyby. , 
ale znikną gdy poziom wilgotności spadnie. Aby 
temu zapobiec należy umieścić chłodziarkę w 
suchym i dobrze wentylowanym miejscu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA: to urządzenie musi zostać 
zamontowane tak, aby był dostęp do wtyczki 
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INSTRUKCJA DO ZABUDOWANEJ 
CHŁODZIARKI 

Upewnij się że po instalacji przedni wywiew nie jest 
zablokowany. Chłodziarka jest zaprojektowana aby 
zmieścić się pod blatami o wysokości 820-890mm. 
Odkręć kratkę wentylacyjną i przesuń ją na 
odpowiednią wysokość. Zakręć śruby, aby kratka 
wentylacyjna się nie przesuwała. Jeśli urządzenie 
ma być w pełni zintegrowane I przykryte listwą, 
upewnij się że otwory wentylacyjne w listwie mają 
przynajmniej 300 cm2  i usuń kratkę wentylacyją , 
aby ciepłe powietrze mogło być wydalane bez 
przeszkód. W przeciwnym razie urządzenie będzie 
zużywało zwiększoną ilość prądu  
 
UWAGA: Uważaj na kabel zasilający przy 
przesuwaniu chłodziarki. 
 

INSTRUKCJA DO W PEŁNI 
ZINTEGROWANEJ ZABUDOWANEJ 

CHŁODZIARKI 
Drzwi chłodziarki są szczelne, więc aby umożliwić 
wymianę powietrza potrzebny jest otwór 
wentylacyjny. Ogrzane powietrze musi zostać 
wyprowadzone przez szyb wentylacyjny na tył 
chłodziarki, a potem wydalone w górę. Kanały 
wentylacyjne powinny mieć obwód przynajmniej 200 
cm2  
OSTRZEŻENIE: Aby zapewnić prawidłowe 
funkcjonowanie urządzenia, otwory wentylacyjne nie 
powinny być niczym zasłonięte.  
 

INSTRUKCJA DO CHŁODZIARKI 
ZABUDOWANEJ 

Upewnij się że przedni wywietrznik nie jest 
zasłonięty I że drzwi będą się prawidłowo otwierać I 
zamykać po zaintsalowaniu  
 
SZCZEGÓŁOWĄ ILUSTRACJĘ 
INSTALACJI ZNAJDZIESZ W ZAŁĄCZNIKU  
 
 
PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE  
 
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe używanie 
uziemionego kontaktu może spowodować porażenie 
prądem. Jeśli kabel zasilania zostanie uszkodzony, 
wymień go z pomocą wykwalifikowanego elektryka 
lub autoryzowanego serwisanta  
 
Prace związane z podłączeniem chłodziarki do 
prądu powinny zostać wykonywane tylko osoby 
wykwalifikowane i kompetentne oraz w zgodzie z 
lokalnym prawem 
 
Upewnij się że napięcie wskazane na urządzeniu 
jest takie samo jak napięcie zasilające  
 
Podłącz urządzenie do osobnego obwodu 
elektrycznego o natężeniu nie mniejszym niż 13A  
 
Chłodziarka powinna być podłączona do łatwo 
dostępnego gniazdka. Aby dodatkowo zabezpieczyć 

urządzenie, radzimy zainstalować wyłącznik 
różnicowoprądowy o czułości 30mA  
 
Poproś elekryka o sprawdzenie gniazdka, aby 
upewnić się że jest ono poprawnie uziemione  
 
Uwaga: W miejscach częstych wyładowań 
atmosferycznych radzimy dodatkowo podłączyć 
chłodziarkę do listwy przeciwprzepięciowej  
 
Nie podłączaj urządzenia do przedłużacza. 
Przedłużacze nie gwarantują bezpieczeństwa 
urządzenia, gdyż mogą np się przegrzać.  
 
Urządzenie nie może być podłączone do falownika 
ani do adaptera. Te urządzenia mogą uszkodzć 
chłodziarkę  
 
Kabel zasilania musi powinien zostać schowany za 
urządzenia.  
 

 
 
 
 

OSTRZEŻENIE: 
URZĄDZENIE MUSI BYĆ UZIEMIONE. 

 
 
INSTALOWANIE RĄCZKI  
 
WAŻNE:  Nie przykręcaj śrubek zbyt mocno i nie 
używaj narzędzi elektrycznych takich jak wiertarki . 
Za mocno zakręcone śruby mogą uszkodzić szybę  
 
 
 
 
RYSUNEK 1  
 

1 2 3

 
 
Umieść rączkę ○,1 na wypustkach ○,3 na 
drzwiach of the door i użyj dołączonego klucza 
inbusowego aby zakręcić śruby ○,2 i zamocować 
rączkę 
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RYSUNEK 2  
 

1

2

3

4

5

 
 
1. Usuń uszczelkę ○,1 Ze strony na której chcesz 

zamontować rączkę- powinieneś zobaczyć dwie 
dziury służące do instalacji rączki  

2. Zainstaluj rączkę ○,4  i zabezpiecz rączkę 
dwiema śrubami ○,3  i podkładkami ○,2 
dołączonymi do produktu. 

3. Umieść z powrotem uszczelkę. 
 
 
 
 
 
 
 
ODWRACANIE ZAWIASÓW 
 
Odwrócenie drzwiczek urządzenia jest możliwe  
Aby to zrobić postępuj zgodnie z następujacymi 
krokami 
 
 
RYSUNEK 1 –modele zabudowane 
 

  
1. Usuń kratkę wentylacyjną ○,2  I wywietrznik 

○,1 odkręcając śruby ○,3 i ○,4. (Rys. 1) 
UWAGA:  Niektóre modele nie posiadają  
wywietrznika  

 
2. Usuń dolny zawias○,5  odkręcając 4 śruby 
○,6 . Podtrzymuj szklane drzwi podczas 
wykonywania tego kroku. (Rys. 2) 

 
3. Delikatnie zdejmij drzwi z górnego zawiasu i 

umieść je na miękkiej powierzchni aby 
zapobiec uszkodzeniom, a następnie zdejmij 
górny zawias ○,9. (Rys. 4) 

 
4. Odkręć i przenieś sworzeń zawiasu ○,7 i/lub 

blokadę drzwiową ○,8 dolnego zawiasu na 
drugą stronę (Rys. 3) 

 
5. Wyjmij pokrywki z lewej strony chłodziarki 

zakryj nimi dziury po prawej stronie  
 
6. Przymocuj alternatywny lewy górny zawias 
○,11, do lewej strony chłodziarki. (Rys. 4) 

 
7. Odkręć i przenieś element przykrywający 

dziury ○,12  i zatrzask zamka ○,13  na 
drugą stronę szklanych drzwi. (Tylko w 
modelach z zamykanym wywietrznikiem) (Rys. 
5) 

 
8. Obróć drzwi o 180° (W przypadku modeli bez 

zamka) i umieść drzwi w wyznaczonej pozycji. 
Następnie przykręć dolny zawias na 
wyznaczoną pozycję po lewej stronie i 
przykręć go  

 
9. Przenieś rączkę na drugą stronę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
RYSUNEK 2 – Modele w pełni zintegrowane 
 

 
 
1. Zdejmij szklane drzwi poprzez odkręcenie 8 

śrub ○,3  i ○,4 . Delikatnie zdejmij drzwi i 
umieść je na miękkiej powierzchni aby zapobiec 
uszkodzeniom.  

2. Odkręć i przenieś wspornik drzwi ○,2  na 
drugą stronę  

 
3. Obróć drzwi o 180° i przekręć je na drugą 

stronę, następnie przykręć je  

Uwaga: wszystkie usunięte części muszą 
zostać zachowane aby drzwi mogły być 
zainstalowane ponownie. 
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Rysunek 3 – Wysokie modele 
 

1 2 5 6

10
1 5

3 4

 
1. Zdejmij dolny zawias ○,1 odkręcając 4 śruby 
○,2 .Trymaj drzwi podczas odkręcania 
śrub.(Fig. 1) 
 

2. Delikatnie zdejmij drzwi i umieść je na miękkiej 
powierzchni aby zapobiec uszkodzeniom. Potem 
usuń prawy górny zawias ○,9. (Rys. 4) 

 
3. Wyjmij pokrywki z lewej strony i użyj ich aby 

zakryć dziury po prawej stronie  
 
4. Przykręć alternatywny lewy górny zawias ○,8, 

do lewej strony chłodziarki. (Rys. 4) 
 
5. Odkręć i przenieś wspornik drzwi ○,10  na 

drugą stronę. Usuń też sworzeń blokujący○,7
dolnego zawiasui przenieś go na drugą stronę, 
albo odkręć i przenieś sworzeń zawiasu ○,7a 
na drugą stronę. (Rys. 5 i 3) 

 
6. Odkręć śruby i przenieś czujnik drzwiowy ○,5 i 

zamek ○,4 na górnę chłodziarki. (Rys. 2) 
 
7. Obróć drzwi o 180° i przenieś je na wyznaczoną 

pozycję. Przykręć dolny zawias po lewej stronie. 
(Rys. 5) 

 
8. Upewnij się że drzwi są dobrze ułożone poprzez 

poluzowanie śrub ○,6i poruszanie czujnikiem 
drzwi ○,5. Dokręć śruby ○,6po ustanowieniu 
poziomu drzwi (Rys. 5) 

 
 

RYSUNEK 4 – Modele z podwójnymi drzwiami 
 

1 2

8

9

4 5

6 7

3
3

 
1. Usuń dolny zawias ○,1  odkręcając 4 śruby 

○,2. Przytrzymaj dolne szklane drzwi ○,3 po 
usunięciu śrub. Delikatnie zdejmij drzwi ze 
środkowego zawiasu i połóż je na miękkiej 
powierzchni. (Fig. 1) 

 
2. Odkręć śruby i przenieś czujnik drzwiowy ○,4 

i ○,7 na wyznaczoną pozycję. (Fig. 2) 
 
3. Zdejmij czujnik drzwiowy ○,14  odkręcając 2 

śruby ○,13. Ostrożnie przytrzymuj górne drzwi 
po usunięciu śrub, a potem delitanie zdejmij je z 
zawiasu  ○,15  i umieść je na miękkiej 
powierzchni. Następnie zdejmij prawy górny 
zawias ○,10. (Rys. 5 & 4) 

 
4. Odkręć i przenieś środkowy zawias ○,12  i 

zamocowanie ○,11na drugą stronę (Rys. 5) 
 

5. Wyjmij pokrywki z lewej strony chłodziarki i użyj 
ich do zakrycia dziur po prawej stronie.  

 
6. Przykręć alternatywny lewy zawias ○,9 , do 

lewej strony chłodziarki  
 
7. Przenieś czujnik drzwiowy ○,14 na środkowy 

zawias 
 
8. Ustaw górne drzwi w wyznaczonej pozycji i 

przykręć czujnik drzwiowy ○,14  dwiema 
śrubami.  

 
9. Ustaw dolne drzwi w wyznaczonej pozycji i 

zamontuj je na dolnym zawiasie  
 
10. Upewnij się że drzwi są dobrze ułożone 

poprzez poluzowanie śrub ○,5 i ○,6 i 
poruszanie czujnikiem drzwi ○,4 i ○,7 . 
Dokręć śruby ○,5 i ○,6 po ustanowieniu 
poziomu drzwi *Rys.5) 
 

11. Przenieś rączki na pozycje po przeciwnej 
stronie  
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KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA 

 
To urządzenie zostało zaprojektowane do pracy w 
pewnych zakresach temperatur. Klasa klimatyczna 
jest opisana na tabliczce znamionowej  
 
Urządzenie może przestać działać poprawnie jeśli 
będzie zostawione na zbyt długo w nieodpowiedniej 
temperaturze. Narażenie chłodziarki na działanie 
ekstremalnie zimnych lub ekstremalnie ciepłych 
temperatur może wywołać zmianę w temperaturze 
wewnątrz chłodziarki. Prawidłowy zasięg temperatur 
między 5ºC i 22ºC (41ºF i 72ºF) może nie być 
utrzymany   
 

Klasa 
klimatyczna 

Temperatury otoczenia 

SN 
N 
ST 
T 

+10°C do +32°C 
+16°C do +32°C 
+16°C do +38°C 
+16°C do +43°C 

 
UWAGA: Modele bez grzejnika nie zwiększą 
temperatury w chłodziarce jeśli temperatura 
otoczenia jest niższa niż temperatura ustawiona w 
chłodziarce  
 

 
 
 
OBSŁUGA I STEROWANIE (DX-7.20BK/DP,  
DX-7.20SSK/DP, DAU-17.57DB, DAU-17.57DSS,  
DAU-20.58B,DAU-20.58SS,DX-53.130DBK/DP,   
DX-53.130SDSK/DP, DAB-28.65B, DAB-28.65SS, 
DAB-36.80DB, DAB-36.80DSS, DX-57.146DBK, 
DX-57.146DSK, DAB-89.215DB, DAB-89.215DSS,  
DX-89.215BDBK,DX-89.215BSDSK, DX-171.430PK) 
 
 
 
 
 
 

OBSŁUGA I STEROWANIE – 
CHŁODZIARKA JEDNOSTREFOWE 

 
 
Sterowanie urządzeniem 

 
 
WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK  
Aby włączyć urządzenie, przyciśnij i przytrzymaj  
przez 5 sekund aż zaświeci się/ zgaśnie wyświetlacz  
UWAGA: Przyciśnięcie  raz wyłączy alarm, jeśli 
funkcja alarmu jest włączona  
 
 
ŚWIATŁO  
Włącza/ wyłącza światło 
 
GÓRA    
Zwiększa temperaturę o 1°C/1ºF. 
 
DÓŁ    
Zmniejsza temperaturę o 1°C/1ºF. 
 
Wyświetlacz 
Wyświetla temperaturę i wskaźniki serwisowe  
 
Wskaźnik świetlny 
Wskaźnik świetlny znajduje się w prawym dolnym 
rogu wyświetlacza. Wskaźnik będzie zapalony jeśli 
funkcja multi-key jest włączona. Aby włączyć funkcję 
multi-key przyciśnij pierwszy przycisk, a następnie 
pozostałe i trzymaj je przez 5 sekund.  
 
Zmiana jednostek F/ºC  
Wybierz jednostkę w której wyświetlana będzie 
temperatura na wyświetlaczu. Aby zmienić jednostkę, 
przyciśnij i przytrzymaj przycisk LIGHT przez 5 
sekund.  
 
Przycisk blokady (tylko w zewnętrznie 
sterowanych modelach)  
Jeśli nie użyjesz żadnego przycisku przez 2 minuty, 
funkcja blokady zostanie automatycznie 
uruchomiona. Aby zdjąć blokadę należy przycisnąć 
przyciski GÓRA i DÓŁ równocześnie przez 5 
sekund. Wslaźnik świetlny zaświeci 3 razy aby 
potwierdzić działanie 
 
Ustawianie temperatury  
 
• Ta chłodziarka ma jedną strefę temperatury. 

Może być ustawiona między 5ºC i 22ºC (41ºF i 
72ºF)  

 
• Po uruchomieniu urządzenia po raz pierwszy, 

temperatura zostanie ustawiona na 12°C (54ºF). 
 

• Możesz dostosować temperaturę używając 
przycisków GÓRA i DÓŁ. Kiedy przyciśniesz 
oba przyciski naraz, wyświetlacz pokaże 
ostatnią ustawioną temperaturę. Temperatura 

UWAGA: 
• Kiedy używasz chłodziarki po raz 

pierwszy, lub gdy używasz jej po 
długim okresie bezczynności, możesz 
odnotować rozbieżność między 
temperaturą wskazaną na 
wyświetlaczu LED a rzeczywistą 
temperaturą wewnątrz urządzenia, To 
zjawisko jest normalne i wynika z 
bezczynności urządzenia.  Po paru 
godzinach pracy rozbieżność powinna 
zniknąć.  

 
• Jeśli urządzenie zostanie odłączone 

od prądu, należy poczekać 3-5 minut 
przed włączeniem go ponownie, w 
przeciwnym razie urządzenie nie 
włączy się 
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wzrośnie o 1°C/1ºF po wciśnięciu przycisku 
GÓRA i spadnie o 1°C/1ºF po wciśnięciu 
przycisku DÓŁ. Wyświetlacz będzie migał 
podczas ustawiania temperatury.  

 
• Po ustawieniu temperatury wyświetlacz pokaże 

aktualną temperaturę 
 
• Aby sprawdzić ustawioną temperaturę, 

przyciśnij GÓRA lub DÓŁ raz. Ustawiona 
temperatura zamiga na wyświetlaczu. Po 5 
sekundach wyświetlacz będzie dalej wyświetlał 
aktualną temperaturę.  

 
OBSŁUGA I STEROWANIE – 

CHŁODZIARKA DWUSTREFOWA 
 

 
 

 
 
WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK  
Aby włączyć urządzenie, przyciśnij i przytrzymaj  
przez 5 sekund aż zaświeci się/ zgaśnie wyświetlacz  
UWAGA: Przyciśnięcie  raz wyłączy alarm, jeśli 
funkcja alarmu jest włączona  
 
 
ŚWIATŁO  
Włącza/ wyłącza światło 
 
GÓRA    
Zwiększa temperaturę o 1°C/1ºF. 
 
DÓŁ    
Zmniejsza temperaturę o 1°C/1ºF. 
 
Wyświetlacz 
Wyświetla temperaturę i wskaźniki serwisowe  
 

 odpowiada za GÓRNĄ strefę a   za DOLNĄ  
 odpowiada za LEWĄ strefę a   za PRAWĄ  

 
Wskaźnik świetlny 
Wskaźnik świetlny znajduje się w prawym dolnym 
rogu wyświetlacza. Wskaźnik będzie zapalony jeśli 
funkcja multi-key jest włączona. Aby włączyć funkcję 
multi-key przyciśnij pierwszy przycisk, a następnie 
pozostałe i trzymaj je przez 5 sekund.  
 
Zmiana jednostek F/ºC  
Wybierz jednostkę w której wyświetlana będzie 
temperatura na wyświetlaczu. Aby zmienić jednostkę, 
przyciśnij i przytrzymaj przycisk LIGHT przez 5 
sekund.  
. 
 
Przycisk blokady (tylko w zewnętrznie 

sterowanych modelach)  
Jeśli nie użyjesz żadnego przycisku przez 2 minuty, 
funkcja blokady zostanie automatycznie 
uruchomiona. Aby zdjąć blokadę należy przycisnąć 
przyciski GÓRA i DÓŁ równocześnie przez 5 
sekund. Wslaźnik świetlny zaświeci 3 razy aby 
potwierdzić działanie 
 
Ustawianie temperatury  
 
• Ta chłodziarka ma dwie strefy temperatury. W 

każdej ze stref temperatura może zostać 
ustawiona między 5ºC i 22ºC (41ºF i 72ºF). 
DOLNA/PRAWA strefa jest idealna do 
przechowywania czerwonych win w 
temperaturach od 13°C do 22°C (od 55°F do 
72°F). GÓRNA/LEWA strefa jest idealna do 
przechowywania białych win i szampanów w 
temperaturach od 5°C do 13°C (od 41°F do 
55°F). 
 

• Po uruchomieniu urządzenia po raz pierwszy, 
temperatura zostanie ustawiona na 10°C (50ºF) 
w GÓRNEJ/LEWEJ strefie a w 
DOLNEJ/PRAWEJ na 16°C (60ºF) 

 
• Możesz dostosować temperaturę używając 

przycisków GÓRA i DÓŁ. Kiedy przyciśniesz 
oba przyciski naraz, wyświetlacz pokaże 
ostatnią ustawioną temperaturę. Temperatura 
wzrośnie o 1°C/1ºF po wciśnięciu przycisku 
GÓRA i spadnie o 1°C/1ºF po wciśnięciu 
przycisku DÓŁ. Wyświetlacz będzie migał 
podczas ustawiania temperatury.  

 
• WAŻNE: Temperatura DOLNEJ/PRAWEJ 

strefie musi być wyższa od temperatury w 
GÓRNEJ/LEWEJ strefie 

 
• Po ustawieniu temperatury wyświetlacz pokaże 

aktualną temperaturę 
 
• Aby sprawdzić ustawioną temperaturę, 

przyciśnij GÓRA lub DÓŁ raz. Ustawiona 
temperatura zamiga na wyświetlaczu. Po 5 
sekundach wyświetlacz będzie dalej wyświetlał 
aktualną temperaturę.  

 
OBSŁUGA I STEROWANIE – 

CHŁODZIARKA TRÓJSTREFOWA 
 
Górny panel sterowania 
 

 
 
Dolny panel sterowania 
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WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK  
Aby włączyć urządzenie, przyciśnij i przytrzymaj  
przez 5 sekund aż zaświeci się/ zgaśnie wyświetlacz  
UWAGA: Przyciśnięcie  raz wyłączy alarm, jeśli 
funkcja alarmu jest włączona  
 
 
ŚWIATŁO  
Włącza/ wyłącza światło 
 
GÓRA    
Zwiększa temperaturę o 1°C/1ºF. 
 
DÓŁ    
Zmniejsza temperaturę o 1°C/1ºF. 
 
Wyświetlacz 
Wyświetla temperaturę i wskaźniki serwisowe. 
  odpowiada za GÓRNĄ strefę,  odpowiada za 
ŚRODKOWĄ strefę a  odpowiada za DOLNĄ 
strefę 
 
Wskaźnik świetlny 
Wskaźnik świetlny znajduje się w prawym dolnym 
rogu wyświetlacza. Wskaźnik będzie zapalony jeśli 
funkcja multi-key jest włączona. Aby włączyć funkcję 
multi-key przyciśnij pierwszy przycisk, a następnie 
pozostałe i trzymaj je przez 5 sekund.  
 
Zmiana jednostek F/ºC  
Wybierz jednostkę w której wyświetlana będzie 
temperatura na wyświetlaczu. Aby zmienić jednostkę, 
przyciśnij i przytrzymaj przycisk LIGHT przez 5 
sekund.  
 
Ustawianie temperatury  
 
• Ta chłodziarka ma trzy strefy temperatury. W 

GÓRNEJ strefie temperatura może zostać 
ustawiona między 11ºC i 22ºC (52ºF i 72ºF). 
Domyślna temperatura to 18ºC (65ºF). . W 
ŚRODKOWEJ strefie temperatura może zostać 
ustawiona między 5ºC i 11ºC (41ºF i 52ºF). 
Domyślna temperatura to 8ºC (46ºF). . W 
DOLNEJ strefie temperatura może zostać 
ustawiona między 11ºC i 13ºC (52ºF i 56ºF). 
Domyślna temperatura to 12ºC (54ºF). 
 

• GÓRNA i ŚRODKOWA strefa są operowane 
górnym panelem sterującym, a DOLNA dolnym 
panelem sterującym 

 
• Możesz dostosować temperaturę używając 

przycisków GÓRA i DÓŁ. Kiedy przyciśniesz 
oba przyciski naraz, wyświetlacz pokaże 
ostatnią ustawioną temperaturę. Temperatura 
wzrośnie o 1°C/1ºF po wciśnięciu przycisku 
GÓRA i spadnie o 1°C/1ºF po wciśnięciu 
przycisku DÓŁ. Wyświetlacz będzie migał 
podczas ustawiania temperatury.  

 
• WAŻNE: Temperatura DOLNEJ/PRAWEJ 

strefie musi być wyższa od temperatury w 
GÓRNEJ/LEWEJ strefie 

 

• Po ustawieniu temperatury wyświetlacz pokaże 
aktualną temperaturę 

 
• Aby sprawdzić ustawioną temperaturę, 

przyciśnij GÓRA lub DÓŁ raz. Ustawiona 
temperatura zamiga na wyświetlaczu. Po 5 
sekundach wyświetlacz będzie dalej wyświetlał 
aktualną temperaturę.  

 
 

WYŚWIETLANIE TEMPERATURY 
 
 
Podczas normalnej pracy chłodziarki wyświetlacz 
pokazuje aktualną temperaturę w chłodziarce. 
Wyświetlacz będzie migał jeśli:  
 
- Temperatura jest zmieniana,  
- Temperatura aktualna różni się o przynajmniej 5 

stopni od temperatury ustawionej.  
 
Miganie wyświetlacza zapobiega niespodziewanym 
wahaniom temperatury, które mogłyby zaszkodzić 
winom.  
 

FUNKCJA ZAPAMIĘTYWANIA 
TEMPERATURY 

 
Funkcja zapamiętywania temperature- W przypadku 
przerwania dostawy prądu (skok napięcia itp) 
urządzenie powróci do poprzedniej temperatury przy 
ponownym włączeniu  
 
OSTRZEŻENIE O ZMIANIE TEMPERATURY 
 
Jeśli w jednej ze stref temperatura wzrośnie lub 
spadnie poza normalny zakres, zabrzmi alarm. 
Temperatura wnętrza chłodziarki będzie migała na 
wyświetlaczu.  
 
Temperatura na jaką ustawione jest urządzenie 
decyduje o temperaturach, które chłodziarka 
rozpoznaje jako zbyt zimne lub zbyt ciepłe.  
 
Alarm zabrzmi i ekran będzie migał jeśli:  
 
- Zostawisz włączoną chłodziarke wtedy, gdy 

temperatura w środku różni się znacząco od 
temperatury ustawionej.  

- Nastąpi długotrwała przerwa w dostawie prądu. 
- Dojdzie do przeciążenia chłodziarki zbyt 

wieloma butelkami w środku 
- Drzwi nie będą szczelnie zamknięte 
 

OSTRZEŻENIE O OTWARTYCH 
DRZWIACH 

 
Jeśli drzwi będą otwarte przez więcej niż 60 sekund, 
zabrzmi alarm  
 
Alarm ucichnie gdy temperatura ustawiona zostanie 
osiągnięta. Alarm można wyłączyć ręcznie 
przyciskiem POWER, w tym przypadku jednak 
wyświetlacz dalej będzie migał. Wyświetlacz będzie 
migał aż temperatura ustawiona zostanie osiągnięta  
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ŚWIATŁO WEWNĘTRZNE 

 
Wewnętrzne oświetlenie uwidacznia etykiety butelek 
i umożliwia efektowną prezentację kolekcji. 
Przyciśnięcie przycisku LIGHT pozwala wybrać 
jeden z trybów oświetlania- tryb funkcjinalny i tryb 
ekspozycji. W trybie funkcjonalnym, światło zapala 
się tylko wtedy gdy drzwi są otwarte. W trybie 
ekspozycji światło jest zapalone przez cały czas.  
 
Urządzenie jest wyposażone w oświetlenie LED. 
Aby wymienić panele LED skontaktuj się z serwisem  
 
UWAGA: Używaj tylko orginalnych paneli LED 
dostarczonych przez producenta.  
 

PÓŁKI I PRZECHOWYWANIE 
 
OSTRZEŻENIE: Nie wyciągaj więcej niż jednej 
pełnej półki naraz, gdyż może to spowodować 
przechylenie się chłodziarki do przodu. Niektóre 
półki są zaprojektowane w sposób, który pozwala na 
przechowywanie więcej niż jednej warstwy butelek 
na jednej półce.  
 
OSTRZEŻENIE: Nie próbuj wysuwać półek dalej niż 
zezwala na to ich kontrukcja. 
 
OSTRZEŻENIE: Aby nie uszkodzić uszczelki 
upewnij się że drzwi są całkowicie otwarte kiedy 
wysywasz półki.  
 
Wszystkie półki wysuwają się, aby umożliwić 
swobodny dostęp do butelek. Wyjątkiem jest dolna 
półka. Wysuń półkę delikatnie, aż napotkasz opó®. 
Półki mają wbudowaną blokadę bezpieczeństwa aby 
zapobiec uszkodzeniom. 
 
Butelki mogą różniź się kształtem i rozmiarem, 
dlatego ostateczna pojemność chłodziarki jest 
trudna do oszacowania.  
 
Pojemności butelek są zaokrąglone i wyliczone 
na podstawie tradycyjnych butelek Bordeaux o 
pojemności 750 ml -  typu „Bordo” według normy 
PN-60/G-79012 
 
 
Możesz dowolnie rozłożyć butelki w chłodziarce, 
jednak pamiętaj, że jeśli nie masz dość wielu butelek 
by wypełnić calej chłodziarki, staraj się rozłożyć 
ciężar równomiernie.  

- Możesz wyjmować albo przesuwać półki aby 
zrobić miejsce dla większych butelek albo 
zwiększyć pojemność chłodziarki. (zobacz 
„Wyjmowanie półek”)  

- Zachowaj małe odstępy między ścianami a 
butelkami aby pozwolić na przepływ powietrza. 
Podobnie jak w przypadku podziemnej piwnicy, 
cyrkulacja powietrza jest potrzebna aby 
uniknąć pleśni i utrzymać równą temperaturę.  

- Nie przeciążaj chłodziarki w celu zapewnienia 
dobrej cyrkulacji powietrza 

- Kładź butelki płasko 

- Nie zasłaniaj wewnętrznych wentylatorów 
(znajdujących się z tyłu urządzenia)  

- Przechowuj wyłącznie wino aby uniknąć 
niechcianych zapachów i zmniejszyć ryzyko 
infekcji  

- Przechowuj tylko nieotwarte butelki. Wino z 
otwartych butelek może się wylać.  

 
DYNAMICZNY KLIMAT/ TRYB CICHY 

 
Tryb dynamicznego klimatu równomiernie rozkłada 
wilgoć i temperaturę w strefach chłodziarki, aby 
każda z butelek w strefie była poddana takim 
samym warunkom. Ten tryb jest szczególnie 
przydatny w przypadku długoterminowego 
przechowywania wina. Wytworzony w ten sposób 
mikroklimat imituje podziemną piwnicę.  
 
Tryb dynamicznego klimatu sprawia że wewnętrzny 
wentylator działa nawet wtedy kiedy temperatura 
wewnątrz chłodziarki jest równa temperaturze 
ustawionej. Tryb dynamicznego klimatu NIE JEST 
ustawieniem domyślnym, ponieważ zwiększa hałas i 
konsumpcję prądu. Aby włączyć tryb dynamicznego 
klimatu, przyciśnij przycisk DÓŁ i trzymaj go przez 5 
sekund. Chłodziarka potwierdzi zmianę trybu 
pięcioma sygnałami dźwiękowymi. Aby wrócić do 
trybu domyślnego (tryb cichy), przyciśnij i 
przytrzymaj przycisk GÓRA przez 5 sekund. 
Chłodziarka potwierdzi zmianę trybu trzema 
sygnałami dźwiękowymi. 
 

TRYB SZABAT 
 
Tryb Szabat wyłącza wyświetlacz, wewnętrzne 
oświetlenie i alarmy. Poza tym chłodziarka dalej 
wykonuje funkcję chłodzenia normalnie.  
 
Aby włączyć tryb Szabat przyciśnij przycisk POWER 
i ŚWIATŁO jednocześnie i przytrzymaj je przez 
przynajmniej 5 sekund. Wskaźnnik świetlny zamiga 
4 razy aby potwierdzić zmianę trybu. 
 
Ta sama sekwencja anuluje aktywny tryb Szabat. 
Tryb Szabat zostanie anulowany automatycznie po 
upływie 96u godzin  
 

TRYB ECO DEMO 
Tryb Eco Demo może być przydatny na wystawach i 
w salonach. W trybie Eco Demo kompresor i 
wentylatory sa wyłączon.. 
 
 
 
Aby włączyć tryb Eco Demo należy przytrzymać 
GÓRA i DÓŁ (na dolnym panelu w przypadku 
chłodziarek wielostrefowych) i ŚWIATŁO. Wskaźnik 
świetlny zaświeci się 5 razy. Ta sama sekwencja 
anuluje aktywny tryb Eco Demo   
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OBSŁUGA I STEROWANIE 
(DX-7.22BK, DX-7.22SSK,DX-17,58DBK/DP,DX-
17.58SDSK/DP,DX-19.58BK/DP, DX-19.58SSK/DP,DX-
94.270DBK, DX-94.270SDSK,DX-143.468B, DX-
143.468SS,DX-166.428DBK, DX-166.428SDSK,DX-
170.490TBK,DX-170.490STSK DX-181.490DBK, DX-
181.490SDSK, DX-194.490BK, DX-194.490SSK) 
 
PANEL STEROWANIA 
 
CHŁODZIARKA JEDNOSTREFOWA 

 
 
CHŁODZIARKA DWUSTREFOWA 

 
 
CHŁODZIARKA TRÓJSTREFOWA 
 
Panel kontrolny strefy górnej jest taki sam jak panel 
chłodziarki jednostrefowej.  
Panel kontrolny stref środkowej i dolnej jest taki sam 
jak panel chłodziarki dwustrefowej  
 
WŁĄCZNIK/ WYŁĄCZNIK 
 
Urządzenie pobiera prąd zawsze gdy jest 
podłączone do kontaktu  
Dotknij przycisku  i trzymaj przez 10 sekund aby 
wyłączyć/ włączyć chłodziarkę  
Możesz wyłączyć chłodziarkę nawet jeśli jest 
zamknięta  
 

 
ODBLOKOWYWANIE PANELU 

KONTROLNEGO 
 
Aby odblokować panel kontrolny przyciśnij POWER i 
ŚWIATŁO jednocześnie i trzymaj je przez 3 sekundy. 
Odblokowanie zostanie potwierdzone sygnałem 
dźwiękowym. Panel zablokuje się automatycznie bo 
10 sekundach bezczynności. Po zablokowaniu panel 
nie będzie reagował na włączanie i wyłączanie 
światła ani na kontrolę temperatury.  
 
 
 
 
 

 
WŁĄCZANIE/ WYŁĄCZANIE 

OŚWIETLENIA 
 

Po odblokowaniu przyciśnij  aby włączyć światło. 
Światło pozostanie zapalone aż zostanie wyłączone 
ręcznie.  
 
WYŚWIETLANIE TEMPERATURY 
 
Po ustawieniu temperatury będzie ona wyświetlona 
na cyfromy wyświetlaczu. Po 10 sekundach 
bezczynności, wyświetlacz zacznie pokazywać 
temperaturę rzeczywistą w chłodziarce. 	
 
Jeśli czujnik temperatury nie działa prawidłowo, 
wyświetlacz będzie pokazywał HH lub LL i będzie 
można usłyszeć ciągły sygnał dźwiękowy. W 
przypadku awarii kompresor dalej będzie działał 
sporadycznie, aby utrzymać temperaturę i ochronić 
wina.  
 

KONTROLA ZASIĘGU TEMPERATUR 
 

Chłodziarka jednostrefowa 
 
Domyślny zasięg temperatur to E: od + 5 do +22 ºC 
(41-72 ºF). 
Przed zmianą zasięgu temperatur upewnij się że 
panel jest zablokowany  

Przyciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy. Na 
wyświetlaczu pojawią się litery E"--"F"--"H"--"L". 
Pozostaw literę na 3 sekundy aby potwierdzić wybór  
 

 
 
Chłodziarka dwustrefowa 
 
Górna strefa: domyślny zasięg temperatur to E: od  
+ 5 do +22 ºC (41-72 ºF). 
Dolna strefa: Domyślny zasięg temperatur to E: od  
+ 12 do +22 ºC (54-72 ºF). 
. 
Przed zmianą zasięgu temperatur upewnij się że 
panel jest zablokowany  

Przyciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy. Na 
wyświetlaczu pojawią się litery E"--"F"--"H"--"L". 
Pozostaw literę na 3 sekundy aby potwierdzić wybór  
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Chłodziarka Trójstrefowa 
 
Zasięgi temperatur w górnej strefie odpowiadają 
chłodziarce jednostrefowej. Zasięgi temperatur w 
środkowej i dolnej strefie odpowiadają chłodziarce 
dwustrefowej  
 
USTAWIENIE TEMPERATURY 
 
Chłodziarka jednostrefowa 
 
Domyślny zasięg temperatur to E: 5-22 ºC (41-72 º
F). 
Użyj  albo  aby zmienić temperaturę 
Pojedyńcze przyciśnięcie  albo  pokaże 
poprzednio ustawioną temperaturę  
Przyciśnij  aby zwiększyć temperaturę o 1 stopień 
albo  aby zmniejszyć temperaturę o 1 stopień 
 
Chłodziarka dwustrefowa 
 
Domyślne zasięgi temperatur to E: 5-12 ºC (41-54 º
F) w górnej strefie i 12-22 ºC (54-72 ºF) w dolnej 
strefie 

Wybierz strefę przyciskiem  . 
Użyj  albo  aby zmienić temperaturę 
. 
 
Pojedyńcze przyciśnięcie  albo  pokaże 
poprzednio ustawioną temperaturę  
Przyciśnij  aby zwiększyć temperaturę o 1 stopień 
albo  aby zmniejszyć temperaturę o 1 stopień 
 
OSTRZEŻENIE! 
 
Temperatura w górnej strefie musi być mniejsza 
o przynajmniej 3 ºC od temperatury w dolnej 
strefie. Różnica między strefami nie może być 
większa niż 7 ºC. 
 
Chłodziarka trójstrefowa 
 
Kontrola temperatur w górnej strefie odpowiada 
chłodziarce jednostrefowej. Kontrola temperatur w 
środkowej i dolnej strefie odpowiadaja chłodziarce 
dwustrefowej  
 
Uwaga: 
 
Gdy włączysz chłodziarkę po raz pierwszy lub po 
długim okresie bezczynności, możesz zauważyć 
rozbieżność między temperaturą rzeczywistą a 
temperaturą podaną na wyświetlaczu. Po paru 
godzinach pracy chłodziarki ta rozbieżność zniknie.  
 
OSTRZEŻENIE!  
 
Temperatura w środkowej strefie musi być 
mniejsza o przynajmniej 5ºC od temperatury w 
górnej strefie, a temperatura w dolnej strefie 
musi być niższa niż w górnej! 
 

 
WYBÓR JEDNOSTKI TEMPERATURY 
 
Chłodziarka jednostrefowa 
 
Przyciśnij  jednocześnie i trzymaj przez 5 
sekund.  
 
 
Chłodziarka dwustrefowa 
 

Przyciśnij , możesz zmienić jednostkę dla obu 
stref jednocześnie.  
 
Chłodziarka trójstrefowa 
 
Zmiana jednostki w górnej strefie odpowiada 
chłodziarce jednostrefowej. Zmiana jednostki w 
środkowej i dolnej strefie odpowiada chłodziarce 
dwustrefowej  
. 
 
TRYB CICHY 
 
Urządzenie może zostać nastawione na tryb cichy, 
który spowolni pracę wiatraków kiedy ustawiona 
temperatura zostanie osiągnięta.  
 
Tryb cichy jest włączony domyślnie. Aby go 

wyłączyć przytrzymaj  przez 3 sekundy. 
Jednostka temperatury będzie się świeciła aby 
zasygnalizować wyłączenie trybu cichego.  
 
Ta sama sekwencja włączy tryb cichy, jednostka 
temperatury będzie mrugać co 2 sekundy aby 
zasygnalizować tryb cichy 
 
 
 
 
WSKAŹNIK ŚWIETLNY 
 
Chłodziarka jednostrefowa 
 

 
Jeśli wskaźik jest włączony, kompresor działa. 
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Chłodziarka dwustrefowa 
 

 
Wskaźnik 1 będzie migał co 2 sekundy kiedy 
urządzenie jest podłączone do prądu  
Wskaźnik 1 będzie zapalony kiedy kompresor działa  
Wskaźnik 2 będzie migał co 3 sekundy kiedy funkcja 
ogrzewania jest aktywna w dolnej strefie  
Wskaźnik 2 będzie włączony kiedy funkcja 
chłodzenia będzie aktywna w dolnej strefie  
 
 
OBSŁUGA I STEROWANIE(DAB-42.117DB, 
DAB-42.117DSS, DAB-48.125B, DAB-
48.125SS, DAU-46.146DB, DAU-46.146DSS, 
DAU-52.146B, DAU-52.146SS) 
 
CHŁODZIARKA JEDNOSTREFOWA 
 

 
 
ŚWIATŁO  
 
Włącza/ wyłącza wewnętrzne oświetlenie 
 
RUN  
 
Kiedy jest włączony, kompresor pracuje.  
  
POWER  
 
Włącza/ wyłącza chłodziarkę (przytrzymaj przez 3 
sekundy) 
„W GÓRĘ” 
 
Wciśnij raz aby zwiększyć temperaturę o 1 stopień 
  
“W DÓŁ”  
 
Wciśnij raz aby zmiejszyć temperaturę o 1 stopień 
 
“DISPLAY”  
 
Wyświetla aktualną temperaturę  
 

Ustawienie temperatury 
 
Możesz dostosować temperaturę używając 
przycisków GÓRA i DÓŁ. Kiedy przyciśniesz oba 
przyciski naraz, wyświetlacz pokaże ostatnią 
ustawioną temperaturę. Temperatura wzrośnie o 
1°C/1ºF po wciśnięciu przycisku GÓRA i spadnie o 
1°C/1ºF po wciśnięciu przycisku DÓŁ. Wyświetlacz 

będzie migał podczas ustawiania temperatury.  Po 
ustawieniu temperatury wyświetlacz pokaże 
aktualną temperaturę. Aby wyświetlić ustawioną 
temperaturę, wciśnij przycisk zmiany temperatury i 
przytrzymaj przez 5 sekund 
 
Temperatura może by ustawiona między 5 ºC a     
18 ºC.  
Domyślna temperatura to 12 ºC 
CHŁODZIARKA DWUSTREFOWA 
 

 
 
ŚWIATŁO  
 
Włącza/ wyłącza wewnętrzne oświetlenie 
 
RUN  
 
Kiedy jest włączony, kompresor pracuje.  
  
POWER  
 
Włącza/ wyłącza chłodziarkę (przytrzymaj przez 3 
sekundy) 
 
Przycisk „Ustaw górną” 
 
Ustawia temperaturę w górnej strefie 
 
Przycisk „Ustaw dolną” 
 
Ustawia temperaturę w dolnej strefie 
 
“Górna strefa” 
 
Pokazuje aktualną temperaturę w górnej strefie 
 
“Dolna Strefa” 
 
Pokazuje aktualną temperaturę w dolnej strefie 
 
 

Ustawianie temperatury 
 
Przyciśnięcie „ustaw górną” lub „ustaw dolną” 
wywoła system automatycznego dostosowywania 
temperatury w górnej lub dolnej strefie. Ustawiana 
temperatura wyświetli się ustawiana temperatura. 
Po 5 sekundach bezczynności wybrana temperatura 
zostanie ustawiona. Po odłączeniu chłodziarki 
system wróci do domyślnej temperatury: 
Górna strefa:+ 6 ºC 
Dolna strefa: +12 ºC 
Górna strefa: temperatura może zostać ustawiona 
pomiędzy  +5 ºC i +10 ºC. 
Dolna strefa: temperatura może zostać ustawiona 
pomiędzy +10 ºC i +18 ºC. 
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Uwaga  
 
Jeśli urządzenie jest odłączone od prądu , poczekaj 
3-5 minut przed ponownym uruchomieniem 
chłodziarki, w przeciwnym wypadku urządzenie nie 
włączy się. 
Gdy włączysz chłodziarkę po raz pierwszy lub po 
długim okresie bezczynności, możesz zauważyć 
rozbieżność między temperaturą rzeczywistą a 
temperaturą podaną na wyświetlaczu. Po paru 
godzinach pracy chłodziarki ta rozbieżność zniknie.  
Aby zmniejszyć zużycie energii chłodziarka 
automatycznie wyłączy oświetlenie po 10 minutach. 
Jeśli chcesz aby światło paliło się cały czas, 
przyciśnij i przytrzymaj przycisk „ŚWIATŁO”. Litery 
„LP” pojawią się na wyświetlaczu. Po 4 sekundach 
litery znikną z wyświetlacza, a światło pozostanie 
zapalone aż do momentu ponowneg wciśnięcia 
przycisku „ŚWIATŁO” 
 
 
 
OBSŁUGA I STEROWANIE (DAU-32.81B, 
DAU-32.81SS, DAU-32.81DB, DAU-
32.81DSS, DX-51.15DBK/DP, DX-
51.150DSK/DP) 
 
CHŁODZIARKA JEDNOSTREFOWA 
 

 
 
CHŁODZIARKA DWUSTREFOWA 
 

 
 
POWER 
 
Aby wyłączyć urządzenie przyciśnij  i trzymaj 
przez 2 sekundy  
 
USTAWIANIE TEMPERATURY 
 
Modele:  DAU-32.81B, DAU-32.81SS  – Chłodziarka 
jednostrefowa -  
 
Przyciśnij lub   aby zmienić temperaturę  Za 
każdym przyciśnięciem temperatura zmienia się o 
jeden stopień  
Model: DAU-32.81DB, DAU-32.81DSS, DX-
51.150DSK/DP, DX-51.150DSK/DP – Chłodziarka 
dwustrefowas  
 
Zasięg dolnej strefy: 12-22 ºC- odpowiednie do 
przechowywania win białych i czerwonych. 
Zasięg dolnej strefy: 5-12 ºC- odpowiednie do 

przechowywania win białych i musujących  
 

Przyciśnij  aby zmienić temperaturę  Za każdym 
przyciśnięciem temperatura zmienia się o jeden 
stopień  
 
 
ZAMEK 
 
Po 3 minutach bezczynności panel wchodzi w stan 

blokady. Wciśnij przycisk  i trzymaj go przez 2 
sekundy, aby odblokować klawisze 
 
ŚWIATŁO 

Przyciśnij  aby włączyć/ wyłączyć światło 
Przyciśnij i przytrzymaj przycisk aż do usłyszenia 
sygnału dźwiękowego aby światło paliło się cały 
czas, w przeciwnym razie światło będzie się 
wyłączało po 10 minutach 
 
INFORMACJE OGÓLNE  
 
Hałas związany z pracą urządzenia 
 
Urządzenie jest chłodzone kompresorem, który 
pompuje środek chłodzący powodując hałas. Nawet 
jeśli kompresor nie działa, hałas związany ze 
zmianami temperatury i ciśnienia jest nieunikniony. 
Dźwięk ten jest najgłośniejszy w momencie gdy 
kompresor zaczyna pracować, potem cichnie.  
Poniższe hałasy są normalne i mogą być słyszane 
od czasu do czasu: 
- Gulgotanie, spowodowane przez płyn chłodzący 

płynący przez rury urządzenia 
- Buczenie kompresora. Ten odgłos jest 

najgłośniejszy gdy kompresor zaczyna pracować. 
- Odgłosy pękania spowodowane kurczeniem się 

materiałów pod wpływem temperatury  
- Dźwięk wiatraka. 
 
Inne odgłosy mogą być objawami niewłaściwej 
instalacji. Pod żadnym pozorem rury urządzenia nie 
mogą stykać się ze ścianą, meblami ani niczym 
innym.  
 
Jeśli urządzenie jest zainstalowane w otwartej 
kuchni, poziom hałasu będzie wyższy z uwagi na 
otoczenie.  
 
Poziom hałasu jest ściśle powiązany z otoczeniem i 
z modelem. Nasze modele spełniają 
międzynarodowe standardy cd. hałasu, ale prosimy 
pamiętać, że nie da się całkowicie uniknąć hałasu 
spowodowanego pracą kompresora i środka 
chłodzącego.  
 

ODMRAŻANIE/ WILGOTNOŚĆ/ 
WENTYLACJA 

 
Urządzenie posiada system automatycznego 
odmrażania. W przerwach w pracy kompresora, 
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parownik na tylnej ścianie odmraża chłodziarkę 
automatycznie. Krople ściekają do rynny za tylną 
ścianą chłodziarki, część ścieka do tacki zbierającej. 
Ciepło jest przekazywane z rynny lub kompresora  i 
wyparowuje płyn który ściekł do tacki. Część wody 
jest wykorzystywana w systemie kontroli wilgotności.  
 
System pozwala na stworzenie odpowiedniej 
wilgotności w środku urządzenia, która zapobiegnie 
problemom z korkami.  
 
Urządzenie nie jest całkowicie szczelne. Powietrze z 
otoczenia dochodzi do chłodziarki przez rynnę. 
Cyrkulację powietrza umożliwiają wentylatory.  
 
Uwaga: Szron może gromadzić się na parowniku 
jeśli urządzenie znajduje się w wilgotnym lub 
ciepłym środowisku. Jeśli szron utrzymuje się przez 
więcej niż 24h, należy go usunąć ręcznie.  
 
KONSERWACJA 
 
OSTRZEŻENIE: Nieodłączenie chłodziarki podczas 
serwisowania może grozić porażeniem lub 
obrażeniami  
 
WYJMOWANIE PÓŁEK (wszystkie modele 
oprócz 
DAB-42.117DB, DAB-42.117DSS, DAB-48.125B, 
DAB-48.125SS, DAU-46.146, DAU-52.146, DX-
94.270DBK,DX-94.270SDSK, DX-166.428DBK,DX-
166.428SDSK, DX-170.490TBK,DX-170.490STSK 
DX-181.490DBK, DX-181.490SDSK, DX-194.490BK, 
DX-194.490SSK) 
 
Aby usunąć półkę, wysuń ją tak, aby wycięcie 
znajdowało się dokładnie nad plastikową wypustką a 
potem podnieś ją i wyciągnij  
 
Aby wymienić półkę wykonaj poprzednio opisane 
kroki w odwrotnej kolejności i upewnij się że półki 
wchodzą prawidłowo w szyny.  
 

   
 
WYJMOWANIE PÓŁEK (DAB-42.117DB, DAB-
42.117DSS, DAB-48.125B, DAB-48.125SS DX-
94.270DBK, DX-94.270SDSK, DX-166.428DBK, 
DX-166.428SDSK,DX-170.490TBK,DX-
170.490STSK, DX-181.490DBK, DX-181.490SDSK, 
DX-194.490BK, DX-194.490SSK) 
 
Wyciągnij półkę, podnieś drewnianą część i wyjmij ją 
z szyn.  
Aby zapobiec uszkodzeniu uszczelki upewnij się że 
drzwi są całkowicie otwarte zanim wyjmiesz półkę z 
szyn.  

Aby uzyskać łatwy dostęp do butelek, wysuń półki 
na 1/3 długości. Szuflady w tej chłodziarce zawierają 
wypustki, które zapobiegają wypadaniu butelek z 
winem.  
Wyjmując półkę z szyn przekręć ją tak, jak jest to 
pokazane na obrazku.  
 

 
 
KONTROLA WILGOCI 
 
To urządzenie jest wyposażone w system kontroli 
wilgoci. W ekstremalnie suchych warunkach 
będziesz musiał dolać wody do zbiornika 
dołączonego do chłodziarki.   
 
Wypełnij małe plastkowe pudełko (zbiornik wilgoci) 
do ¾ wysokości i połóż je na górnej półce w 
chłodziarce. Często sprawdzaj poziom wody i 
uzupełnij go w razie potrzeby  
 
Upewnij się że pudełko jest mocno zamocowane i 
nie grozi wylaniem się wody. 
 

 
 
 

FILTR Z AKTYWNEGO WĘGLA 
 
Filtr z aktywnego węgla (jeśli twój model go posiada) 
znajduje się z tyłu urządzenia. Wymieniaj go co roku. 
Może być kupiony u sprzedawcy lub w dziale części 
zamiennych  . 
 
• Usuń półkę zasłaniająca filtr. 
• Złap filtr i przekręć go o 90 stopni  
• Włóż nowy filtr i przekręć go aż usłyszysz 

kliknięcie.  
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ZAMYKANIE DRZWI 
 
Jeśli chłodziarka zawiera zamek, klucze znajdują się 
w plastikowej torbie w której była instrukcja. Włóż 
klucz do zamka i przekręć go aby otworzyć.. 
 
CZYSZCZENIE URZĄDZENIA 
 
Wyłącz i odłącz chłodziarkę od prądu a następnie 
wyjmij półki.  
 
Wyczyść wnętrze ciepłą wodą i sodą oczyszczoną. 
(2 łyżki stołowe sody oczyszczonej/ 500 ml wody)  
 
Umyj półki delikatnym detergentem 
 
Upewnij się że szmatka nie jest zbyt mokra jeśli 
zamierzasz czyścić panele kontrolne. 
 
Umyj chłodziarkę od zewnątrz ciepłą wodą i 
delikatnym detergentem. Wypłucz i wysusz miękką 
szmatką  
 
Nie czyść stalowych części druciakiem. Radzimy 
użyć płynu do czyszczenia stali  
 

PROBLEMY Z DOSTAWĄ PRĄDU 
 
W przypadku problemów z dostawą prądu, 
poprzednia ustawiona temperatura jest 
zapamiętywana automatycznie. Po przywróceniu 
prądu chłodziarka wznowi pracę wykorzustując 
poprzednią temperaturę  
 
Większość usterek powodujących problemy z 
dostawą prądu jest naprawiana w parę godzin, więc 
wpływ na temperaturę wewnątrz chłodziarki 
powinien być minimalny, zwłaszcza jeśli unikasz 
niepotrzebnego otwierania drzwi.  
 
UWAGA: Niezależnie od przyczyny, jeśli zauważysz 
temperaturę lub poziom wilgotności odbiegający od 
normy, pamiętaj że tylko częste i długotrwałe 
przebywanie w takich warunkach może zaszkodzić 
winom.  
 

 
 
 
 
 

WAKACJE 
 
Krótkie wakacje:  Zostaw urządzenie włączone jeśli 
wyjeżdżasz na mniej niż 3 tygodnie  
 
Długie nieobecności: opróżnij chłodziarkę, wyłącz 
chłodziarkę i odłącz ją od prądu. Wyczyść i wysusz 
wnętrze chłodziarki aby zapobiec pleśnieniu. Zostaw 
drzwi uchylone, w razie potrzeby zablokuj drzwi w 
pozycji uchylonej. 
 
PRZENOSZENIE URZĄDZENIA 
 
Odłącz chłodziarkę od kontaktu. 
 
Opróżnij chłodziarkę 
 
Podnieś nóżki do podstawy chłodziarki aby zapobiec 
uszkodzeniom. 
 
Przyklej drzwi taśmą aby nie otwierały się podczas 
transportu. T 
 
Przewoź chłodziarkę w pozycji pionowej, owiń ją 
kocem albo czymś podobnym  
 

PORADY NA TEMAT OSZCZĘDZANIA 
ENERGII 

 
Jeśli zostawiasz urządzenie puste przez długi czas, 
radzimy odłączyć je od prądu. Po dokładnym 
wyczyszczeniu uchyl drzwi aby umożliwić cyrkulację 
powietrza.  
 
Urządzenie powinno znajdować się w 
najchłodniejszej części pokoju, z dala od grzejników 
i innych źródeł ciepła.  
 
Upewnij się zapewniasz urządzeniu właściwą 
wentylację. Nie zakrywaj wywiewów. Czyść 
chłodziarkę z kurzu i brudu  
 
Nie otwieraj drzwi niepotrzebnie 
 
Schludnie zorganizuj swoją kolekcję win \ 
 
Nie wkładaj do urządzenia zbyt wielu butelek, gdyż 
może to ograniczać przepływ powietrza  
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PROBLEMY Z URZĄDZENIEM 
 

Możesz łatwo naprawić częste problemy unikając kosztu dzwonienia do serwisu. Spróbuj sam rozwiązać problem 
zanim zadzwonisz do serwisu 
 
DIAGNOSTYKA 

PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE 

Urządzenie nie 
działa 

• Urządzenie nie jest podłączone do prądu 
• Urządzenie jest wyłączone 
• Problem z rozdzielnicą lub bezpiecznikiem 

• Podłącz urządzenie. 
• Włącz urządzenie. 
• Włącz rozdzielnicę lub wymień 

bezpiecznik.  

Urządzenie nie jest 
dość chłodne. 

• Temperatura nie jest prawidłowo ustawiona. 
• Temperatura otoczenia wymaga wyższej 

temperatury. 
• Drzwi były otwierane zbyt często 
• Drzwi nie były domknięte 
• Drzwi nie były szczelnie zamknięte 
• Kondenser jest zanieczyszczony. 
• Otwór wentylacyjny jest zablokowany lub 

zakurzony. 

• Check the set temperature. 
• Ustaw wyższą temperaturę. 

 
• Nie otwieraj drzwi często 
• Zamknij drzwi szczelnie. 
• Sprawdź usczelkę, wyczyść ją 

lub wymień 
• Wyczyść kondenser. 
• Odblokuj wentylację lub wyczyść 

ją 

Urządzenie często 
włącza się i 
wyłącza 

• Temperatura otoczenia jest wyższa niż 
zazwyczaj 

• Duża ilość butelek została niedawno 
dołożona do urządzenia 
 

• Drzwi były otwierane często 
• Drzwi nie były domknięte 
• Drzwi nie były szczelnie zamknięte 
 

• Przenieś chłodziarkę w 
chłodniejsze miejsce 

• Pozwól urządzeniu pracować 
przez jakiś czas 
 

• Nie otwieraj drzwi często 
• Zamknij drzwi szczelnie. 
• Sprawdź usczelkę, wyczyść ją 

lub wymień 
 

Światło nie działa 

• Urządzenie nie jest podłączone do prądu 
• Problem z rozdzielnicą lub bezpiecznikiem  

 
• Światło zostało zgaszone na panelu 

kontrolnym 

• Podłącz urządzenie. 
• Włącz rozdzielnicę lub wymień 

bezpiecznik.  
• Zapal światło. 

Wibracje. • Urządzenie nie jest stosownie 
wypoziomowane. 

• Wyrównaj poziom urządzenia. 

Urządzenie jest 
zbyt głośne 

Hałas może być spowodowany pracą kompresora, przepływem płynu chłodzącego lub 
wpływem temperatury na materiały i może być całkowicie normalny.  
• Urządzenie nie jest stosownie 

wypoziomowane. 
• Wyrównaj poziom urządzenia. 

Drzwi nie zamykają 
się poprawnie 

• Urządzenie nie jest stosownie 
wypoziomowane. 

• Drzwi zostały odwrócone i niewłaściwie 
zainstalowane  

• Uszczelka jest brudna. 
• Półki są niewłaściwie zamontowane. 

• Wyrównaj poziom urządzenia 
 

• Sprawdź zawias i załóż go 
jeszcze raz. 

• Wyczyść uszczelkę 
• Upewnij się że półki są właściwie 

zamontowane 
Problemy 
pojawiające się w 
modelach 

DX-7.20BK/DP, DX-7.20SSK/DP, DAU-17.57DB, DAU-17.57DSS, DAU-20.58B,DAU-20.58SS, DX-
53.130DBK/DP,  DX-53.130SDSK/DP, DAB-28.65B, DAB-28.65SS, DAB-36.80DB, DAB-36.80DSS, DX-
57.146DBK, DX-57.146DSK, DAB-89.215DB, DAB-89.215DSS, DX-89.215BDBK,DX-89.215BSDSK, 
DX-171.430PK 

“E0”, “E1”. “E2”, 
“E3”, “E4”, “E5”, 
“E6” or “E7” na 
wyświetlaczu 

• “E0” problem z komunikacją w chłodziarkach 
trójstrefowych 

• “E1” lub “E2” wskazują na problem z 
czujnikiem temperatury powietrza.  

• “E3” lub “E4” wskazuje na problem z 
czujnikiem odmrażania lub parownikiem. 

• “E5” wskazuje na problem z odmrożeniem 
grzejnika. 

• Zadzwoń do serwisu 
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• “E6” wskazuje na problem z zaworem cewki. 
• “E7” wskazuje na problem z włącznikiem. 

Brzmi alarm i 
wyświetlacz miga 

• Czy drzwi urządzenia były otwarte dłużej niż 
60 sekund? Jeśli nie to czy jest rozbieżność 
między temperaturą na wyświetlaczu a 
temperaturą rzeczywistą? To może być 
spowodowane: 

• Drzwi chłodziarki otwierane są zbyt często. 
 

• Wywiew jest zakryty albo zakurzony 
• Przerwa w dostawie prądu. 

 
• Duża ilość butelek została niedawno 

dołożona do urządzenia 

• Jeśli tak, zamknij drzwi.  
 
 
 
 

• Nie otwieraj drzwi częściej niż 
jest to potrzebne. 

• Odblokuj i wyczyść wywiew. 
• Poczekaj aż dostawa prądu 

zostanie przywrócona 
• Pozwól urządzeniu pracować 

przez jakiś czas 
 

Ikona “--” miga na 
wyświetlaczu  

• Temperatura jest poza zakresem czułości 
czujnika temperatury. 

• Tylko temperatury między 
0~99°F/-9~37°C mogą być 
wyświetlane.  

Product specific 
problems 

DX-7.22BK, DX-7.22SSK,DX-17,58DBK/DP,DX-17.58SDSK/DP, DX-19.58BK/DP, DX-
19.58SSK/DP,DX-94.270DBK, DX-94.270SDSK, DX-143.468B, DX-143.468SS, DX-166.428DBK, DX-
166.428SDSK,DX-170.490TBK,DX-170.490STSK, DX-181.490DBK, DX-181.490SDSK, DX-194.490BK, 
DX-194.490SSK 

Na wyświetlaczu 
widnieje „HH” albo 
„LL” i/lub słychać 
ciągłe burczenie  
 

• Czujnik temperatury nie działa • Zadzwoń do serwisu. 

 
GWARANCJA 
 
Gwarancja nie pokrywa: 
1. Uszkodzeń spowodowanych transportem. 
2. Uszkodzeń spowodowanych zaniechaniem, przypadkiem, nieprawidłowym użytkowaniem, 

niewłaściwą instalacją lub czynami niezgodnymi z instrukcją. 
3. Uszkodzeń wynikających z podłączenia chłodziarki do niewłaściwego źródła zasilania  
4. Nieprawidłowych instalacji lub modyfikacjami podczas instalacji  
5. Uszkodzeń spowodowanych próbami naprawy przez osoby nieautoryzowane  
6. Uszkodzeń spowodowanych klęskami żywiołowymi i siłami wyższymi  
7. Modyfikacji produktu bez zgody producenta  
8. Części takich jak półki. 
9. Zepsucia się wina niezależnego oraz zależnego od ewentualnej awarii urządzenia. 
 
UWAGA: Warunki gwarancji mogą być zmienione bez powiadomienia 


