
 
 

 

NAVODILA ZA UPORABO VINSKE VITRINE 

Model: 

 

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 

DAB-42.117DB DAB-42.117DSS DAU-46.146DB DAU-46.146DSS 

DAB-48.125B DAB-48.125SS 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 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-166.428DBK DX-166.428SDSK 

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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Skrbno preberite navodila pred namestitvijo in zagonom, in jih shranite na 
varnem mestu. Če boste napravo podarili priložite navodila. 
 

 

POMENBNA NAVODILA 
Pri uporabi električne naprave, morajo biti 
upoštevana varnostnna navodila, da se zmanjša 
tveganje ognja, električnega udara in poškodbe 
oseb, vključno z naslednjimi: 
 

ZA VAŠO VARNOST 
Skrbno preberite navodila, tudi če ste povsem 
seznanjeni z napravo. 
 

Naprava je namenjena uporabi za shranjevanje 
vina. Ta aparat uporabljajte samo kot je to 
opisano v tem priročniku. Druga uporaba ni 
priporočljiva, lahko povzroči požar, električni 
udar ali telesno poškodbo. 
 

 To napravo lahko uporabljajo otroci starejši od 8 

let, ljudje z zanjšano fizično, čutno ali telesno 

sposobnostjo, samo ob nadzoru odrasle osebe, 

ter da razumejo možne nevarnosti. Otroci naj se 

ne igrajo z napravo. Čiščenje ter vzdrževanje ne 

sme opraviti otrok brez nadzora odrasle osebe. 

 

 

 Električne naprave niso igrače. Vedno imejte 
napravo izven dosega otrok. Kabelj hranite izven 
dosega otrok. Ne pustite, da napajalni kabel visi 
preko roba mize ali pulta, na katerem stoji 
aparat.. 

 

 Za zaščito pred nevarnostjo električnega udara, 
ne namakajte enote, kabla ali vtikača v vodo ali  
katerokoli drugo tekočino. 

 

 Napravo izklučite ko le ta ni v uporabi, pred 
premikanjem ter pred čiščenjem naprave. 

 

 Za izključitev aparata, oprijemite vtič in ga 
izvlecite iz vtičnice. Nikoli ne vlecite za kabel. 

 

 OPOZORILO: Prosimo, da aparat stran od 

snovi, ki lahko povzročijo vžig. Aparat ne 
uporabljajte v prisotnosti eksplozivnih in / ali 
vnetljivih hlapov. 

 

 Naprave ne postavljajte zraven odprtega ognja, 
ali katerekoli naprave, ki oddaja toploto. 

 

 Naprave ne uporabljajte če je  kabelj ali vtič 
poškodovan, če je izdelek poškodovan, ali če je 
padel ali se poškodoval na kakršen koli način. 
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora 
zamenjati proizvajalec, ali pooblaščeni servisni 
center ali podobno usposobljeno osebje, da bi 
se izognili vseh nevarnosti..  

 

 Uporaba priključkov, ki jih proizvajalec ne 

priporoča je lahko nevarna. 
 

 Postavite napravo na ravno suho površino.  
 

 Ne uporabljajte naprave, če je ohišje 
odstranjeno ali poškodovano. 

 

 Če je kabelj na pol vključen v vtičnico, lahko 
pride do pregretja le te. Kontaktirajte 
kvalificiranega električarja da to popravi. 

 

 Postavite napravo stran od neposredne sončne 
svetlobe in virov toplote (peč, grelec, hladilnik, 
itd.)  
 

 

- OPOZORILO: Ta naprava je brez CFC in 

HFC in vsebuje majhne količine izobutana 
(R600a), ki je okolju prijazen, vendar vnetljiv. 
Ta plin ne poškoduje ozonskega plašča, niti ne 
poveča učinek tople grede. Paziti je treba, da 
med prevozom in postavitvijo naprave, ne 
poškodujete hladilnega sistema. Iztekajoče 
hladilno sredstvo se lahko vname in lahko 
poškoduje oči.                                                  
V primeru poškodb: 

-  Izogibajte se odprtemu ognju in ničesar, kar 
ustvarja iskre,  

- Odklopite iz električnega omrežja, 
- Zračite prostor, v katerem se naprava nahaja 

nekaj minut ter se obrnite na oddelek za servis 
za nasvet. 

 

 Več kot je hladilne tekočine v aparatu, v večji 
prostor je treba  napravo namestiti . V primeru 
uhajanja plina, če je naprava v majhnem 
prostoru, obstaja nevarnost nabiranja gorljivih 
plinov. Za vsakih 8 g hladilnega sredstva je 
potrebno vsaj 1 kubični meter sobnega prostora. 
Količina hladilnega sredstva v aparatu je 
navedena na tablici v notranjosti aparata. To je 
nevarno za vse, razen pooblaščenega 
serviserja za izvajanje servisiranja ali popravil 
za to napravo.  

 

 OPOZORILO: Hranite prezračevalne odprtine, 

v  ohišju ali v vgrajeni strukturi brez obstrukcije. 
Odgovornosti ne bodo sprejete za morebitno 
škodo, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe 
aparata ali zaradi popravil, ki jih izvajajo 
neusposobljene osebe. V tem primeru se ne 
uporablja niti jamstvo niti drugi odškodninski 
zahtevki.  

 

 OPOZORILO: Ne uporabljajte mehanske 

naprave ali druga sredstva za pospešitev 
procesa odmrzovanja, razen tistih, ki jih 
priporoča proizvajalec. 
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 OPOZORILO: Ne poškoduje krogotok 

hladilnega sredstva. Nikoli ne uporabljajte 
aparata s poškodovanim krogotokom. 

 

 OPOZORILO: Da bi se izognili nevarnosti 

zaradi nestabilnosti naprave,  je potrebno 
napravo popraviti v skladu z navodili. 

 

 OPOZORILO: Prosimo, da napravo hranite 

stran od ognja ali podobne žareče snovi, preden 
jo odstranite. 

 

 Ne hranite eksplozivnih snovi, kot so pločevinke 
z vnetljivin pogonskim gorivom v tem aparatu. 

 

 Ta naprava je namenjena za uporabo v 
gospodinjstvu in podobnim aplikacijam, kot so: 
- območje kuhinje, v trgovinah, pisarnah in 

drugih delovnih okoljih; 
- kmečkih hišah  in  stranke v hotelih, motelih 

in drugih namestitvenih objektih;  
- v keteringu itd. 

 

 Ne poskušajte popraviti ali zamenjati del vašega 
aparata, razen če je v tem priročniku posebaj 
priporočeno. Vse druge servise mora izvesti 
strokovnjak. 
 

 Uporabite dva ali več ljudi, da premaknete in 
namestite napravo. Če tega ne storite, lahko 
pride do poškodb hrbta ali drugih poškodb. 

 

 Nikoli ne čiste delov aparata z vnetljivimi 
tekočinami. Ti hlapi lahko ustvarijo nevarnost 
požara ali eksplozije. In ne hranite ali 
uporabljajte bencina ali drugih vnetljivih hlapov 
in tekočin v bližini te ali katere koli druge 
naprave. Hlapi lahko zanetijo požar ali eksplozijo.  

 

 Ne priključite ali izključite električnega vtiča z 
mokrimi rokami. 

 

 Priporočljivo je, da imate napravo vklučena na 
ločeno vezje.. 

 

 Če imate mogoče zaklep na napravi,  ključa ne 

puščajte v bližini aparata ali v dosegu otrok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SHRANITE TA NAVODILA 

Če imate težave, preverite shemo za odpravljanje 
težav na zadnji strani tega priročnika. V njem so 
navedeni vzroki manjših  težav, ki jih lahko odpravite 
sami.  
 

ODSTRANITEV 
 
Odvrzite embalažo aparata pravilno. Zagotovite, da 
so vsi plastični ovoji, torbe itd varno odstranjene in 
jih shranjevate izven dosega dojenčkov in majhnih 
otrok. Nevarnost zadušitve! 
 
Hladilna oprema mora biti pravilno odstranjena 
strokovno in na ustrezen način, v skladu z veljavnimi 
predpisi in zakoni, ki varuje okolje, to velja za stare 
naprave in vaše nove enote, potem ko so dosegle 
konec svoje življenjske dobe. 
 

OPOZORILO: Poskrbite, da so stari, obrabljeni 

aparati, ki so postali neuporabni pred odstranitvijo  
odstranite vrata, odstranite vtič, prekinite kabelsko 
omrežje in odstranite ali odstranite vse pritrdila ali 
vijake. Tako boste preprečili da bi se otroci zaprli v 
aparat med igro (nevarnost zadušitve) ali ogrožali 
svoje življenje na kakršen koli drug način. NE 
odvrzite na odlagališču kot izolacijo (cik), hladilni plin 
(R600a),  v teh aparatih je vnetljiv. 
 

Navodila za odstranjevanje: 

 

 Naprava ne sme biti odstranjena v smetnjak za 
odpadke ali skupaj z običajnimi gospodinjskimi 
odpadki. 

 

 Vezje hladilne tekočine, zlasti toplotni 
izmenjevalnik na zadnji strain na dnu naprave, 
ne sme biti poškodovan.  

Simbol  na izdelku ali njegovi embalaži 
označuje, da se ta izdelek ne sme obravnavati 
kot običajne gospodinjske odpadke, ampak ga je 
potrebno reciklirati na zbirnem mestu za 
recikliranje električnih in elektronskih izdelkov. S 
pravilnim odlaganjem tega izdelka,   prispevate k 
varovanju okolja in zdravju svojih soljudi. 
Nepravilno odlaganje ogroža zdravje ljudi in 
okolja. Dodatne informacije o recikliranju tega 
izdelka lahko dobite na oddeleku za zbiranje 
odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. 

 
LASTNOSTI NAPRAVE 

 
 
 Naprava ima dva ali tri hladilne cone in jih je 

mogoče postaviti kot samostoječe ali vgrajene v 
elementu, odvisno od modela, ki ga izberete. 

 Elektronsko uravnavanje temperature z 
digitalnim prikazom in na dotik občutljive 
kontrole. 

 Temperatura je lahko v razponu od 5 ° do 22 ° C 
(40 ° do 72 ° F) v vseh območjih, s sposobnostjo 
za prikaz temperature v stopinjah Fahrenheit in 
Celzija  

 Naprave se lahko nastavi na temperaturo, ki 
služijo za vino ali temperaturo za zorenje in 
dolgoročno shranjevanje steklenic. 

 Sistem za hlajenje poteka konstantno, kot je bila 
nastavljena z vaše strain, da bi bile vaše 
teklenice vedno na isti temperature  

OPOZORILO: Da bi zmanjšali tveganje 
za požar, električni udar ali telesno 
poškodbo, odklopite napravo iz 

napajanja pred servisiranjem 
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 Dinamičen kompresor za hlajenje omogoča 
recirkulacijo zraka, ki prispeva k porazdelitevi 
temperature in vlažnosti. 

 Rahlo bele LED notranja osvetlitev, ki se lahko 
izklopijo. 

 Opozorilni sistem, če vrata niso zaprta ali pa je 
nepravilno delovanje enote. 

 Spomin zadnje nastavljene temperature - če je 
prišlo do prekinitve v oskrbi z električno energijo, 
ko je nastavljena, bo kabinet naprej deloval z 
uporabo predhodne nastavljene temperature.. 

 Avtomatsko izparevanje vode ki nastane, ko se 
topi. 

 Pri vratih imate možnost, da jim spremenite 
smer odpiranja.. 

 Vrata imajo tonirana stekla z dvema ali tremi 
plastmi stekla z UV premazom za zaščito vina 
pred sončno svetlobo, minimalno kondenzacijo 
in zmanjšanjem hrupa. 

 Jeklena konstrukcija ter črna plastična notranja 
obloga zagotovi doživljensko stabilnost in 
učinkovitost naprave. Črna notranjost zmanjšuje 
količino svetlobe v enoti, ki ščiti postopek 
zorenja vina ki se hranijo v vitirni. 

 Izbirne naprave so na voljo z  vrati iz 
nerjavečega jeklenega okvirja. 

 Opcijska polica z drsniki ali fiksne police 
različnih višin zagotavljajo maksimalni izkoristek 
in prilagodljivost za shranjevanje steklenic 
različnih velikosti. 

 Rahladni plin in izolacija so varna za okolje. 
 Nekateri modeli imajo dodatno varnostno 

ključavnico s ključi  
 Po želji, lahko naročite napravo z nadzorom 

vlage. 
 Po želji se lahko namesti zračni filter iz 

aktivnega oglja, ki preprečuje slab vonj v 
notranjosti vitrine. 

 

OPOMBA: Funkcije in specifikacije se lahko 

spremenijo brez predhodnega obvestila.  
 

MONTAŽA 
 
PRED UPORABO VAŠE NAPRAVE 
 

 Odstranite vso zunanjo in notranjo embalažo. 
Očistite notranjost naprave z dobro ožeto mehko 
krpo z mlačno vodo. Na začetku ima naprava 
lahko preostal vonj iz proizvodnje, ki izgine ko se 
naprava ohladi. 

 

 Pred priključitvijo na električno omrežje vaj 
vitrina miruje v navpičnem položaju vsaj 24 ur. 
To bo zmanjšalo možnosti za nepravilnosti 
delovanja hladilnega sistema, ki ga lahko 
povzroči transport. Predlagamo, da imate vitrino 
odprto prvih 24h , da bi se znebili slabega vonja. 

 

 Vrata na napravi je mogoče odpreti v obe smeri. 
Enote so dobavljene s tečaji na desni strani, če 
želite de se vratca odprejo v nasprotni smeri so 
dodani levi tečaji. Sledite navodilom za 
spreminjanje smeri odpiranja vrat. 

 Pri nekaterih modelih je potrebno  po  namestiti 
ročico za odpiranje. 

 

VGRADNJA VITRINE 
 
 Naprave se lahko vgradi ali postavi kot 

samostoječo, odvisno od modela.  
 

 OPOZORILO: ne držite ali vgrajujte naprave 

zunaj stavb. Enote so namenjene izključni 
uporabi znotraj stavb. 

 

 OPOZORILO: Ne nameščajte naprave v 

pralnicah ali drugih prostorih  kjer je visoka 
vlažnost. 

 

 Svoj aparat postavite na  ravna tla, ki so dovolj 
močna, da ga podpre, ko je polno naložen. Da 
napravo liverirate, nastavite vrtljive nogice na 
dnu vitrine. 

 

 Če je naprava nameščena kot samostoječa, je 
priporočljivo, da je med zadnjo stranjo in ob 
straneh naprave 100mm prostega prostora, kar 
omogoča pravilno kroženje zraka za 
prezračevanje kompresorja in kondenzatorja. Pri 
namestitvi naprave v element je potrebno pustite 
prostor 5mm bočno in od zgoraj, tako da lahko 
napravo enostavno vstavite in da bi bil 
enostaven dostop za vzdrževanje. Poskrbite, da 
zračniki na dnu naprave, niso blokirani na 
kakršen koli način.  

 

 Nastavite napravo, ki ni neposredno usmerjena 
proti soncu ali v bližini vira toplote (peč, 
ogrevanje, radiator, itd). Neposredna 
izpostavljenost soncu lahko poškoduje barvo na 
površini naprave in toplotnih virov lahko poveča 
porabo energije. 
• Izjemno nizke temperature v prostoru, lahko 
povzročijo okvaro naprave. 

 

 Napravo povežite na ločeno vtičnico, katera je 
zlahka dostopna. Vsa vprašanja, ki ste jih v 
zvezi z elektriko in / ali ozemlitvijo, kontaktirajte 
električarja ali pooblaščeni servisni center. 

 

 Enota mora biti priključena na električno omrežje, 
ki se sklada s predpisi države in lokalnimi 
predpisi. 

 

 POMEMBNO: V klimah z visoko vlažnostjo. 

Med obdobji visoke vlažnosti, lahko pride do 
kondenzacije na zunanji strani vrat- stekla. Ta 
kondenzacija izgine, ko vlažnost pade. Za 
preprečevanje je priporočljivo nastaviti stroj v 
prostor, ki je suh in / ali klimatiziran. 
 

 

 

 

 

 
 

OPOMBA: Postavite napravo tako, da 
bo lahko zlahka dostopen vtič (če ga je 
potrebno izklučiti) 
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Podpultna vgradnja. 

 
Prepričajte se, da v primeru podpultne vgradnje ne 
blokirate sprednje maske za prezračevalne naprave. 
Naprave so oblikovana tako, da so skladni z mizami 
na višini med 820-890mm. Prezračevalne rešetke so 
nastavljive po višini in, če je to potrebno, jih je 
potrebno znižati da nogice naprave ne bodo vidne. 
Če je naprava v celoti integrirana v kuhinji, se 
prepričajte, da je na sprednji spodnji strani naprave 
prezračevalna odprtina v velikosti 300cm2, če je 
potrebno odstranite rešetko, da se topel zrak nebi 
zadrževal med dvema rešetkama. Če se topel zrak 
zadržuje, vitrina dela pod obremenitvijo in porabi več 
električne energije.. 

 

OPOMBA: Pri namestitvi naprave v odprtino kjer 

bo vitrina vgrajena, pazite da se med montažo 
naprave ne popraska ali pa se poškoduje napajalni 
kabel.  
 

 

NAVODILA ZA MONTAŽO V VERTIKALNE 
ELEMENTE  

Naprave, ki so vgrajene v vertikalne elemente 
nimajo supstveni prezračevalni sistem, vendar pa je 
potrebno zagotoviti ustrezen element v katerega je 
naprava vgrajena. Skozi element je potrebno 
zagotoviti prezračevalni kanal, skozi katerega bi vroč 
zrak ki nastaja okoli kompresorja lahko nemoteno 
izšel skozi zgornjo stran elementa. Prečni prerez 
ventilacijske odprtine mora biti najmanj 200cm2. 

 

OPOZORILO: Da bi zagotovili normalno delovanje 

naprave, nikoli ne zaprajte / blokirajte prezračevalnih 
odprtin! 
 

YOU CAN FIND THE DETAILED 
INSTALLATION DRAWING IN THE 
ATTACHMENT 

 

 
POVEZAVA NA ELEKTRIKO 
 

OPOZORILO: Nepravilna  ozemljitvev lahko 

povzroči električni udar. Če je napajalni kabel 
poškodovan pokličite servis ali električarja, da ga 
zamenja.  
 
Vsa dela v zvezi z električno energijo, mora opraviti 
za to usposobljena oseba v skladu z lokalnimi in 
nacionalnimi varnostnimi predpisi  
 
 
Preverite, če je napetost, navedena na aparatu, 
ustreza napetosti, ki jih imate na električni povezavi.  

 
Napravo povežite na ločeno vtičnico ki ima 13A. 
 
Povezavo je potrebno storiti preko vtičnice, ki je 

zlahka dostopna. Za večjo varnost je priporočljivo 
nastaviti zaščito tokova naprave (RCD) z 
občutljivostjo 30 mA. 
 

Z električarjem preverite, da je vtikač in električna 
linija primerna za vinsko vitrino ter da je pravilno 
ozemljena.  
 

 

OPOMBA: V krajih, kjer so pogoste nevihte 

priporočamo, da napravo priključite na električno 
omrežje preko  naprave za zaščito pred električnim 
udarom. 
 
Naprave ne smete priključiti preko podaljškov. 
Podaljški ne zagotavljajo potrebne varnosti naprave, 
saj se lahko pregreje. 
 
Naprava ne sme biti priključena na pretvornik in se 
ne sme uporabljati z vtičnimi adapterji / podaljški, saj 
lahko poškoduje elektroniko v napravi. 
 
Napetostni kabel mora biti varno nameščen za 
napravo. Kabel ne sme leži ali prosto viseti. 
 

OPOZORILO: NAPRAVA MORA BITI 
PRAVILNO OZEMLJENA! 
 

 
MONTAŽA ROČKE ZA ODPIRANJE 
 
POMEMBNO: Ne privijte premočno  in uporabite 

navaden izvijač, da imate občutek, kako tesen je 
privijačeno. Ne uporabljajte električnega izvijača.  
 

DIZAJN 1 – 

 

1 2 3

 
 

 
Postavite ročico (1) preko vijaka za motažo (3) in 
nato private vijak (2), tako da je ročaj čvrsto in varno 
nameščen.  

 

DIZAJN 2 – 

 

1

2

3

4

5
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1. Izvlecite notranjo oblogo vrat (1) ter locirajte 
vijake za oblogo (2) za montažo ročice  

2. Poravnajte ročico (3) s temi vijaki in jih pazjlivo 
privijte v zato namenjene luknje. 

3. Pričvrstite oblogo v prvoten pojožaj.  
 

 

 

 

 

 
 
MENJAVA SMERI ODPIRANJA VRAT  
 

Pri tej napravi je možno, če je potrebno, 
sprememeniti smer odpiranja vrat. 
Da bi to storili sledite spodnjim navodilom:  

 

DIZAJN 1 – Naprava ki se vgrajuje podpultno 

 

  

1. Odstranite prezračevalno rešetko (2) in 

nastavljive prezračevalne rešetke (1), tako da 

odvijete vijake (3 in 4) (slika 1) 

OPOMBA: V nekaterih napravah ni 

prezračevalne rešetke, tako da prezrete ta 

korak. 

 

2. Odstranite spodnji nosilec (5), tako da odvijete 

vijake (6). Ko odvijete vijake in odstranite 

tečaje, čvrsto pridržite vratca, da vam ne 

padejo na tla (slika 2) 

 

3. Nežno izvlecite vratca na dol, da jih odstranite 

od zgornjega dela. Vratca postavite na mehko, 

ravno stabilno površino, da se nebi 

poškodovala. Odstranite zgornji tečaj (9) tako, 

da odvijete vijake (10) (sl. 4) 

 

4. Odvijte ter prenesite tečaj (7) in/ali omejevalnik 

vrat (8) s spodnje strani in ga premestite na 

nasprotno  stran (Slika 3). 

 

5. Odstranite čepke z zgornje leve strani vitrine 

ter jih prenesite v luknje na nasprotni strani. 

 

 

6. Privijte zgornji levi tečaj (11) na svoje mesto 

(Slika. 4) 

 
7. Odvijte ter prenesite masko (12) katera 

prekriva odprtino za barvo na nasprotni strani 
vrat - samo pri modellu z barvo  (Slika. 5) 
 

 

8. Zarotirajte vratca za 180° ter jih postavite na 

zgornji levi tečaj. Nato postavite levi tečaj na 

svoje mesto na napravi in vratcih, in trdno 

pričvrstite celoten del spodnjega tečaja, v 

primeru da so vratca poravnana z napravo ter 

da so tesnila lepo poravnana.  

 

9. Prestavite ročko in čepe na nasprotno stran po 

potrebi in vrnite ventilacijske rešetke na svoje 

mesto. 
DIZAJN 2 – Naprave katere so vgrajene v 
vertikalne elemente. 
 

 
 
1. Odvijte 8 vijakov (3 in 4), ki imajo tečaje na eni 

strani naprave, ob tem trdno držite vrata, da se 
ne bi poškodovala, ko se sprostijo. Ko 
odstranite vrata jih položite na mehko stabilno 
podlago, da se ne opraskajo.  
 
 

2. Odvijte ter prestavite podlago za vrata (2) iz ene 
strani na drugo.  

 
3. Zavrtite steklena vrata za 180 °, in jih prislonite 

na tečaje na nasprotni strani. Fiksiratje tečaje z 
vijaki, zagotovite, da so vrata lepo poravnana 
glede na ohišje naprave ter, da tesnilo pravilno 
leže na ohišje. 

 
DIZAJN 3 – Velike/visoke vitrine 

1 2 5 6

10
1 5

3 4

 

Opomba: Shranite vse dele ki so 
ostali pri menjavi smeri odpiranja 
vrat, če bi to morali storiti ponovno. 
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1. Odstranite spodnji tečaj (1) odvijete štiri vijake 

(2) na njej. Pridržite vrata in se prepričajte, da ne 

izpadejo pri odvijanju vijakov (slika 1). 

 

2. Previdno povlecite vrata navzdol in jih odstranite 

iz zgornjih tečajev. Vrata nato položite na mehko 

stabilno površino, da se prepreči škoda. 

Odstranite zgornji tečaj (9) (slika 4). 

 

3. Odstranite čepke za tečaje ter jih prestavite v 

luknje na desni strani. 

 

4. Privijte zgornji levi tečaj (8) na svoje mesto 

(Slika 4). 

 

5. Odvijte ter prestavite nosilec tečajev (10) s 

spodnje desne strani na spodnjo levo stran. 

Istočasno prestavite tečajno iglo (7) v nasproten 

položaj (Slika 5 & 3). 

 

6. Odvijte ter preklopite na drugo stran vrat adapter 

za montažo (5) in režo za ključavnico (4) (slika 

2). 

 

7. Zavrtite vrata za 180 ° ter jih pritrdite v zgornji 

levi tečaj, nato pa namestite in pritrdite spodnji 

levi tečaj v zato predvideno mesto  (Sl. 5). 

 

8. Preverite in namestite vrata, tako da so 

poravnana z ohišjem naprave tako, da so vijaki 

prosti (6) na adapterju za montažo (5), in 

prilagodite položaj s premikanjem vrat. Ko se 

vrata lepo nameščena, privijte vijake (6) močno 

(Slika 5). 

 

 

 
UPRAVLJANJE NAPRAVE 
 
Ta naprava je namenjena za uporabo v določenih 
temperaturah. Klimatski razred je označen v 
specifikaciji naprave.  
 

Možno je, da naprava ne bo delovala pravilno, če je 

dolgo časa v razmerah, ki niso v predpisanih mejah. 

Na primer, če nastavite napravo, v sobi, ki je 

bistveno hladnejša ali toplejša od priporočene, je 

lahko temperatura v notranjosti naprave nestablina. 

Lahko se zgodi, da določena temperature ki je 

nastavljena od 5 ° C do 22ºC (41ºF do 72ºF) ne bo 

dosežena. 

 

Klimatski 

razredi 

Sobne temperature 

SN 

N 

ST 

T 

+10°C do +32°C 

+16°C do +32°C 

+16°C do +38°C 

+16°C do +43°C 

  

  

OPOMBA: Naprave brez grelnika ne bodo zmogle 

dvig temperature na zahtevano stopnjo v razmerah, 
kjer je temperatura okolice nižja od želene 
nastavljene temperature v  napravi. 

 

 
 
UPORABA (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) 
 
UPORABA IN NAMESTITEV: 

- ENA TEMPERATURNA CONA 
 
Kontrole na vaši napravi 

 
 

STIKALO ZA VKLOP/IZKLOP  

Za vklop/izklop pritisnite in držite  gumb za 5 
sekund, dokler se lučka temperature ne aktivira ali 
deaktivira. 

OPOMBA: S kratkim pritiskom na gubm  se 

ugasne zvočni alarm če je leta predhodno aktiviran. 
. 

LUČ  

Ta gumb se uporablja za vklop ali izklop notranje 
osvvetlitve.  
 

POVEČANJE    

To se uporablja za povečanje temperature v napravi 
po eno stopinjo 1°C/1ºF  
 

ZMANJŠANJE    

To se uporablja za zmanjšanje temperature v 
napravi po eno stopinjo 1°C/1ºF  

 
 

OPOMBA: 

 Ko prvič uporabljate napravo ali 
pa je bila dalj časa v neuporabi, 
boste opazili da naprava 
prikazuje drugo temperature 
katero ste nastavili. To je 
normalno stanje, saj naprava rabi 
nekaj časa da doseže željeno 
temperature. 

 

 Če napravo izključite ali pa vam 
zmanjka elektrike, morate pred 
ponovnim vklopom počakati 3-5 
min. Če tega ne storite se 
kompresor na napravi ne bo 
vklopil.  
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ZASLON 
Na digitalnem prikazovalniku prikaže obvestilo 
temperature ali storiteve.  
 

Indikalna luč 
Indikalna lučka se nahaja v spodnjem desnem kotu 
zaslona. To se aktivira, ko uporabljate ukaze, pri 
katerih morate pritisniti več gumbov hkrati. Ukazi 
kateri se vnašajo s pritiskom na več gumbov hkrati 
se podajo tako da najprej držite prvi gumb in nato 
naslednji gumb 5 sekund, da se poda ukaz, nato 
spustite oba gumba hkrati. 
 

Izbor ºF/ºC 
Zaslon lahko prikazuje temperaturo v stopinjah 
Celzija ali pa v Fahrenheit stopinjah. Za menjavo 
prikaza temperature pridržite gumb za LUČ 5 
sekund. 
 

Odklepanje ukazov (Samo pri napravah 
katere imajo ukaze na spodnji strani vrat) 
V kolikor je pošlo 2 ali več min od zadnjega ukaza 
se bodo ukazi avtomatsko zaklenili. Da bi jih 
odklenili istočasno pritisnite gumb za POVEČANJE 
in ZMANJŠANJE za vsaj 5 sekund. Tako bo 
indikalna luč trikrat zasvetila kar pomeni, da so ukazi 
odkljenjeni.  
 

Nastavitev temperature v napravi 
 

 Ta naprava ima eno hladilno cono, kjer se lahko 
nastavi temperature med 5 ° C in 22ºC (41ºF in 
72ºF), kot  idealna  temperatura za shranjevanje 
rdečega, belega ali penečega vina ..  

 

 Ko se naprava prvič zažene, bo vnaprej 
privzeta temperatura - 12 ° C (54ºF). 

 

 Temperaturo boste lahko nastavili na želeno 
raven s pomočjo gumbov gor in dol. Ko 
pritisnete na gumb prvič, bo displaj prikazal 
prejšnjo nastavljeno temperaturo. Ko želite 
zvišati ali znižati temperaturo v napravi bo 
displaj začel utripati.  

 

 Ko nastavite temperaturo in naprava sprejme 
ukaz, se bo na zaslonu naprej za 5 sekund 
prikazala trenutna notranja temperatura 
naprave. 

 

 
UPORABA IN NAMESTITEV: 

- DVE CONE HLAJENJA  
 

Kontrole na Vaši napravi 
 

 
 

 
 

 
 
GUMB ZA VKLOP  

Za vklop / izklop naprave pritisnite in zadržite 

gumb  za 5 sekund, dokler se lučka temperature 
ne aktivira ali deaktivira. 

OPOMBA: S pritiskom na gumb  se izklopi 

zvočni alarm, če je alarm predhodno aktiviran.Za 
uključivanje/isključivanje uređaja pritisnite i držite  
dugme u trajanju od 5 sekundi, dok se se svetlost 
indikatora temperature ne aktivira ili deaktivira. 

OPOMBA: Kratkim pritiskom na dugme  gasi se 

zvučni alarm ukoliko je se alarm prethodno aktivirao 
 

LUČ  

S pritiskom na ta gumb izklopite ali vklopite notranjo 
luč.  
 

POVEČANJE    

To se uporablja za povečanje temperature v napravi 
po eno stopinjo 1°C/1ºF  
 

ZMANJŠANJE    

To se uporablja za zmanjšanje temperature v 
napravi po eno stopinjo 1°C/1ºF  
 

DISPLEJ 
Na digitalnem prikazovalniku prikaže obvestilo 
temperature ali storiteve.  

 ikona kaže zgornjo temperaturno cono 

  ikona kaže spodnjo temperaturno cono 

  ikona kaže levo temperaturno cono 

 ikona kaže desno temperaturno cono 
 

Indikalna luč 
Indikalna lučka se nahaja v spodnjem desnem kotu 
zaslona. To se aktivira, ko uporabljate ukaze, pri 
katerih morate pritisniti več gumbov hkrati. Ukazi 
kateri se vnašajo s pritiskom na več gumbov hkrati 
se podajo tako da najprej držite prvi gumb in nato 
naslednji gumb 5 sekund, da se poda ukaz, nato 
spustite oba gumba hkrati. 
 
 

Izbor ºF/ºC 
Zaslon lahko prikazuje temperaturo v stopinjah 
Celzija ali pa v Fahrenheit stopinjah. Za menjavo 
prikaza temperature pridržite gumb za LUČ 5 
sekund. 
 

Odklepanje ukazov (Samo pri napravah 
katere imajo ukaze na spodnji strani vrat) 
V kolikor je pošlo 2 ali več min od zadnjega ukaza 
se bodo ukazi avtomatsko zaklenili. Da bi jih 
odklenili istočasno pritisnite gumb za POVEČANJE 
in ZMANJŠANJE za vsaj 5 sekund. Tako bo 
indikalna luč trikrat zasvetila kar pomeni, da so ukazi 
odkljenjeni. 
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Nastavitev temperature v napravi 
 

 Ta naprava ima edve hladilne cone, kjer se 
lahko nastavi temperature med 5 ° C in 22ºC 
(41ºF in 72ºF), kot  idealna  temperatura za 
shranjevanje rdečega, belega ali penečega 
vina .. Spodnja/desna cona je idealna za 
shranjevanje rdečega in belega vina na 
temperaturi od 13°C do 22°C (55°F do 72°F). 
Zgornja/leva pa je idealna za shranjevanje 
belega in penečega vina na temperaturi od 5°C 
do 13°C (41°F do 55°F). 

 

 Ko se naprava prvič zažene, bo vnaprej 
privzeta temperatura zgoraj/leva 10 ° C (54ºF) 
in spodnja/desna na 16ºC (60ºF). 

 

 Temperaturo boste lahko nastavili na želeno 
raven s pomočjo gumbov gor in dol. Ko 
pritisnete na gumb prvič, bo displaj prikazal 
prejšnjo nastavljeno temperaturo. Ko želite 
zvišati ali znižati temperaturo v napravi bo 
displaj začel utripati.  
 

 

 POMEMBNO: Temperatura  v spodnjem delu 

mora biti vedno enaka ali toplejša od 
temperature, določene v zgornjem območju. Za 
optimalno delovanje in porabo energije, je 
najbolje, da je razlika v temperaturi med dvema 
conama 4 ° C. 

 

 Temperatura bo nastavljena na želeno raven s 
pomočjo gumbov gor in dol. Ko pritisnete na 
gumb prvič, bo displaj prikazal prejšnjo 
nastavljeno temperaturo. Ko boste  zvišali ali 
znižali temperaturo v napravi bo displaj začel 
utripati.  

 

 Ko nastavite temperaturo in naprava sprejme 
ukaz, se bo na zaslonu naprej za 5 sekund 
prikazala trenutna notranja temperatura 
naprave. 

 

UPORABA IN NAMESTITEV: 
TRI  CONE HLAJENJA 
 

 
Kontrole na Vaši napravi: 
Zgornji kontrolni panel 

 
 

Spodnji kontrolni panel 

 
 

 
 

GUMB ZA VKLOP  

Za vklop / izklop naprave pritisnite in zadržite 

gumb  za 5 sekund, dokler se lučka temperature 

ne aktivira ali deaktivira. 

OPOMBA: S pritiskom na gumb  se izklopi zvočni 
alarm, če je alarm predhodno aktiviran. 
 
 

LUČ  

S pritiskom na ta gumb izklopite ali vklopite notranjo 
luč 

ZMANJŠANJE    

To se uporablja za zmanjšanje temperature v 
napravi po eno stopinjo 1°C/1ºF  
 

DISPLEJ 
Na digitalnem prikazovalniku prikaže obvestilo 
temperature ali storiteve 

 ikona kaže zgornjo temperaturno cono 

  ikona kaže spodnjo temperaturno cono 

  ikona kaže levo temperaturno cono 

 ikona kaže desno temperaturno conou 

  ikona kaže srednjo temperaturno cono 
 

Indikalna luč 
Indikalna lučka se nahaja v spodnjem desnem kotu 
zaslona. To se aktivira, ko uporabljate ukaze, pri 
katerih morate pritisniti več gumbov hkrati. Ukazi 
kateri se vnašajo s pritiskom na več gumbov hkrati 
se podajo tako da najprej držite prvi gumb in nato 
naslednji gumb 5 sekund, da se poda ukaz, nato 
spustite oba gumba hkrati. 

  

Izbor ºF/ºC 
Zaslon lahko prikazuje temperaturo v stopinjah 
Celzija ali pa v Fahrenheit stopinjah. Za menjavo 
prikaza temperature pridržite gumb za LUČ 5 
sekund. 
 

Nastavitev temperature v napravi 
 

 Ta naprava ima tri hladilne cone. Temperatura 
se nastavi za vsako cono posebaj.  

 

 Temperatura v ZGORNJI coni se lahko nastavi 
od 11º-22ºC (52º-72ºF). Tovarniško nastavljena 
temperatura, ko vitrino prvič vklopite je 18ºC 
(46ºF). 

 

 Temperatura v SREDNJI coni se lahko nastavi 
od 5º-11ºC (41º-52ºF). Tovarniško nastavljena 
temperatura, ko vitrino prvič vklopite je 8ºC 
(46ºF). 

 

 Temperatura v SPODNJI coni se lahko nastavi 
od 11º-13ºC (52º-56ºF). Tovarniško nastavljena 
temperatura, ko vitrino prvič vklopite je 13ºC 
(46ºF). 

 

 Upravljanje temperature za zgornje ter srednje 
cone se nastavi na zgornjem zaslonu, medtem 
ko se za spodnjo cono nastavi temperatura na 
spodnjem zaslonu. 
 

nadja
Rectangle

nadja
Typewriter
POMEMBNO: Temperatura v spodnjem delu
mora biti vedno višja od temperature, določene 
v zgornjem območju. Za optimalno delovanje in 
porabo energije, je najbolje, da je razlika v 
temperaturi med dvema conama 4 ° C (min. 
2 ° C in max. 8 ° C).
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 Temperatura bo nastavljena na želeno raven s 
pomočjo gumbov gor in dol. Ko pritisnete na 
gumb prvič, bo displaj prikazal prejšnjo 
nastavljeno temperaturo. Ko boste  zvišali ali 
znižali temperaturo v napravi bo displaj začel 
utripati. 

 

 Ko nastavite temperaturo in naprava sprejme 
ukaz, se bo na zaslonu naprej za 5 sekund 
prikazala trenutna notranja temperatura 
naprave. 

 

PRIKAZ TEMPERATURE 
 
Med normalnim delovanjem se na zaslonu prikazuje 
trenutna temperatura v notranjosti naprave. Na 
zaslonu utripa v naslednjih primerih: 
  
- Izvedete nastavitve temperature  
- Trenutna temperatura v neki coni se razlikuje za  

5°C ali veš stopinj od nastavljene temperature.  
 
Utrip zaslona služi indiciranju razlikovanja 
temperature od nastavljene, da ohranite Vaše 
cenjeno vino od slabih lastnosti. 

 
SPOMINSKA FUNKCIJA TEMPERATURE 
 
V primeru izpada električne energije, bo naprava 
nadaljevala delo na vnaprej določeni temperaturi 
kadar se nazaj vklopi. Naprava bo ponastavila na 
temperaturo tovarniške nastavitve.  
 

TEMPERATURNI ALARM 
 
V primeru, da je temperatura v enem od območij 
pade ali dviga onstran vrednost se vklopi zvočni 
alarm, zaslon začne utripati v območju, kjer je 
napaka. 
 
Alarm se bo ugasnil ter zaslon začel utripati v 
naslednjih primerih: 
 
- Ko vklopite napravo in je temperatura bistveno 

drugačna od nastavljene temperature.  
- Ko je dolga prekinitev v oskrbi z električno 

energijo. 
- Kadar se v vitrino da preveč steklenic. 
- Kadar  vrata niso pravilno zaprta. 
 

ALARM VRAT 
 
Če se vrata ne zaprejo v 60 sekundah po odprtju, se 
bo alarm sprožil..  
 
Ko je nastavljena temperatura dosežena v napravi, 
prikazovalnik temperature preneha utripati. Če pa 
vas hrup moti, lahko izklopite alarm  z enkratnim 
pritiskom na tipko POWER. Alarm se bo ustavil. 
Ustrezen prikaz temperature bo še naprej utripal, 
dokler ni dosežena nastavljena temperatura. Zaslon 
se potem konstantno prižiga, in alarmni sistem je 
popolnoma aktiven. 
 

 

NOTRANJA LUČ  
 
Notranje luči služijo, da se omogoči lažji dostop do 
etiket na steklenicah, ki jih imate v omari, kot tudi 
izboljšati vizualno predstavitev svoje zbirke vina v 
omari. S pritiskom na tipko LUČ lahko izbirate način 
razsvetljave - funkcionalno (privzeto) način, v 
katerem se luči vklopijo šele, ko odprete vrata in 
način, v katerem so luči vklopljene ves čas. 
 
Naprava je opremljena s sistemom LED razsvetljave. 
Če imate težave s sistemom, se obrnite na servis.   

 
OPOMBA: V napravi lahko uporabljate le 

originalne LED luči, katere odobri proizvajalec. 
  

NOSILCI STEKLENIC IN KAPACITETA 
 

OPOZORILO: Ne izvlecite več kot eno napoljeno 

polico naenkrat, saj lahko to privede do slabega 
ravnotežja vitrine (lahko se prevrne na sprednjo 
stran) 
  

OPOZORILO: Ne izvlecite napolnjene police stran 

od vitrine, da bi se izognili izpadanju police ter 
steklenic. 
  

OPOZORILO: Da bi se izognili poškodbam tesnila 

vrat, se prepričajte, da so vrata popolnoma odprta v 
trenutku, ko potegnete police ven. 
 
Vse police so izvlečne za hiter dostop, razen 
najnižje police. Za lažji dostop do shranjenih 
steklenice, potegnite polico proti sebi nežno, dokler 
ne začutite ujeto na nosilec. Ta system preprečuje, 
da bi steklenice in police paddle iz vitrine. 
 
Mnoge steklenice se razlikujejo po velikosti in 
kpaciteti. To bo privedlo do tega, da se bo število 
steklenic, ki jih lahko shranite v Vaši vitrini 
spreminjalo. 
 
Navedene kapacitete so prikazana kot maksimalno 
število tradicionalnih steklenic Bordeaux (0,75 l), ki 
jih je mogoče shraniti v vinski vitrini. 
 
Vinske steklenice lahko ležijo v eni vrsti ali ena nad 
drugo. Pri vstavljanju manjšega števila steklenic od 
največje zmogljivosti, poskrbite, da jih enakomerno 
razdelite na police, da nebi bile samo zgoraj ali 
spodaj.  

- Če želite shraniti večje steklenice, lahko 
odstranite posamezne police in tako naredite 
prostor za te steklenice. (Glej poglavje o 
odstranjevanju polic) 

- Če je mogoče, poskrbite, da bo prostor da 
lahko zrak kroži med steklenicami in stenami 
vitirne. Tako bo konstantna temperatura in 
prepreči nastanek plesni na delih, kjer zrak ne 
kroži  

- V vitrino ne vstavljajte preveč steklenic vina da 
omogočite kroženje zrako okoli steklenic. 

- Steklenice ne postavljajte poševno ali pod 
kotom na police. 
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- Prepričajte se, da steklenice ne bodo zagradile 
notranje odprtine ventilatorja v napravi.  

- V vinskih vitrina shranjujte samo vino. Vitrina 
ni predvidena za shranjevanje hrane. 

- V vinski vitrini imejte samo zaprte steklenice. 
Iz odprtih steklenic lahko pride do izliva vina, 
kar lahko poškoduje napravo.  

 

DINAMIČNA KLIMA / TIHO DELOVANJE 
 
Mod dinamične klime zagotavlja enakomerno 
porazdelitev vsebnosti vlage in temperature v 
komorah vinske omare, tako da so vse steklenice v 
enakih idealnih pogojih. Če želite dolgotrajno oskrbo 
svojega vina, se prepričajte, da imate vklučeno 
dinamično klimo. Na ta način prisrbite konstantne 
pogoje, podobne tistim, ki prevladujejo v vinskih 
kleteh. 
  
V dinamičnem načinu, notranje venitlatori regulirajo 
obtok zraka, tudi ko je željena temperature 
dosežena. Mod dinamičnega klime ni tovarniško 
privzeta nastavitev, ker povečuje hrup ventilatorja in 
porabo energije. Za aktiviranje dinamične klime, 
stisnite in držite gumb SPODAJ za 5 sekund. Vinska 
vitrina bo zapiskala 5-krat za potrditev, da je način 
dinamične klime vključen. Če želite vrniti na tihi 
način (tovarniška privzeta nastavitev), pritisnite in 
držite tipko ZGORAJ za 5 sekund. Vinska vitrina bo 
zapiskaal 5-krat za potrditev, da je tihi način 
vklopljen. 

 
SABATNI NAČIN 
 
Način Sabat je namenjen za uporabo v času 
praznovanja verskega prazinka. Ta način izklopi 
zaslon, notranje luči in zvočne signale vinske omare 
med prazinkom. Hlajanje v omari še vedno deluje. 
 
Če želite aktivirati Sabatni način  pritisnite in držite 
za 5 sekund gumb VKLOP in LUČ. Lučka utripa 4-
krat, da potrdi, da je način Sabat aktiven. 
 
Način Sabbath se prekine s pritiskom na iste ukaze 
kot je prej opisano, ali pa se bo avtomatično izklopil 
96 ur po aktivaciji.  
 

EKO DEMO NAČIN 
 
Način Eko Demo je namenjen  za v razstavni in 
prodajni slaon. V njej so vsi elementi hladilnega 
sistema izklučeni, medtem ko luči in zaslon delujeta. 
 
Za vstop v način eko demo, je potrebno hkrati 
pritisniti  LUČ ZGORAJ in SPODAJ (spodnja cona 
nadzora, ko je vitrina dvoconska in troconska ) za 5 
sekund. Lučka utripa 5-krat za potrditev aktivacije 
eko demonstracijski način. Prenehanje eko demo 
načina dosežemo s pritiskom na isti ukaz.  
 
 

Uporaba in prilagajanje 
(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) 
 

KONTROLI DISPLEJ 
 
Ena temperaturna cona 

 
Dve coni hlajenja 

 
KONTROLA VKLOPA IN IZKLOPA 
 
Ko se vitrina vklopi v vtič, se avtomatsko tudi prižge. 

Pritisnite gumb za vklop  ter ga držite 10 sekund, 
da jo vkloptite ali izklopite. 

Ni pomenbno če je vitrina v stanju zaklepa, jo lahko 

izklopite z pritiskom gumba za vklop ter ga držite 
10 sekund. 
 

ODKLEP KONTROLNE PLOŠČE 
 
Če želite odkleniti nadzorno ploščo, se dotaknite 
gumba za vklop in gumba za luč z 2 prstoma hkrati 
in držite za 3 sekunde. Ko bo odklenjena, se bo 
zaslišal pisk. Nadzorna plošča se bo samodejno 
zaklenila z piskom po 10 sekundah, ne da bi se 
dotaknili komand. Pod zaklenjenem stanju, se na 
nadzorni plošči ne bodo odzvali gumbi za osvetlitev, 
vklop / izklop in nastavitev temperature. 
 

NOTRANJA OSVETLITEV vklop/izklop 
 

Ko je aparat odklenjen pritisnite na gumb Luč  za 
vklop (ali izklop) notranje LED osvetlitve. Luč bo 
ostala prižgana, dokler je sami ne izklopite. 
 

TEMPERATURNI DISPLEJ 
 
Temperatura je prikazana v digitalni obliki. Ko 
nastavite željeno temperature se bo po 10 sekundah 
na displeju prikazala trenutna temperature.
 
Če se je tipalo za temperaturo poškodovano se bo 
na displeju prikazalo  “HH” ali “LL” namesto 
nastavljene temperature, slišal se bo dolgi pisk. V 
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tem primeru bo naprava poskušala vzdrževati nizko 
temperaturo da bi zaščitila vaše vino. 
 

NASTAVITEV OBSEGA TEMPERATURE 

ZA VITRINE Z ENO CONO 

 
Nastavljeno temperaturno območje je E: 5º-22ºC 
(41º-72ºF). 
Da nastavite željeno temperaturno območje, se 
prepričajte, da je nadzorna plošča v zaklenjenem 
načinu. 

Pritisnite in držite gumb  za 3 sekunde, na 
zaslonu nato začne utripati "E" - "F" - "H" - "L", pri 
čemer se pri vsakem pritisku na gumb premakne na 
naslednjo temperaturno območje s spremljajočim 
piskom. Pustite utripati 3 sekunde, z zvočnim 
signalom potrdi nastavitev. 
 

 
 
ZA VITRINE Z DVEMA CONAMA 
 
Privzeto nastavljeno območje temperature je E: 5-
12 ° C (41-54 ° F) za zgornjo cono in 12-22 ° C (54-
72 ° F) za spodnje območje. 
Če želite nastaviti temperaturno območje kot želeno, 
bodite prepričani da je nadzorna plošča zaklenjena. 

Pritisnite in držite gumb  za 3 sekunde, na 
zaslonu nato začne utripati "E" - "F" - "H" - "L", pri 
čemer se pri vsakem pritisku na gumb premakne na 
naslednjo temperaturno območje s spremljajočim 
piskom. Pustite utripati 3 sekunde, z zvočnim 
signalom potrdi nastavitev. 
 

 
 

ZA VITRINE Z TREMI PODROČJI 
 
Razpon nastavitev temperature zgornjega območja 
je enak kot pri vitrini z enim področjemj; 
Razpon nastavitev temperature za srednjem delu in 
spodnjem delu je enaka kot pri vitrini z dvema 
področjema. 
 

NASTAVITEV TEMPERATURE V NAPRAVI 
 
ZA VITRINE Z ENO CONO 
 
Ta naprava ima eno hladilno cono, kjer se lahko 
nastavi temperature med 5 ° C in 22ºC (41ºF in 72ºF) 

 Temperaturo boste lahko nastavili na želeno 
raven s pomočjo gumbov gor in dol. Ko 
pritisnete na gumb prvič, bo displaj prikazal 
prejšnjo nastavljeno temperaturo. Ko želite 
zvišati ali znižati temperaturo v napravi bo 
displaj začel utripati.  

 

POVEČANJE    

To se uporablja za povečanje temperature v napravi 
po eno stopinjo 1°C/1ºF  
 

ZMANJŠANJE    

To se uporablja za zmanjšanje temperature v 
napravi po eno stopinjo 1°C/1ºF  

ZA VITRINE Z DVEMA CONAMA 
 
Ta naprava ima edve hladilne cone, kjer se lahko 
nastavi temperature med 5 ° C in 22ºC (41ºF in 
72ºF), kot  idealna  temperatura za shranjevanje 
rdečega, belega ali penečega vina .. Spodnja/desna 
cona je idealna za shranjevanje rdečega in belega 
vina na temperaturi od 13°C do 22°C (55°F do 72°F). 
Zgornja/leva pa je idealna za shranjevanje belega in 
penečega vina na temperaturi od 5°C do 13°C (41°F 
do 55°F). 

 Temperaturo boste lahko nastavili na želeno 
raven s pomočjo gumbov gor in dol. Ko 
pritisnete na gumb prvič, bo displaj prikazal 
prejšnjo nastavljeno temperaturo. Ko želite 
zvišati ali znižati temperaturo v napravi bo 
displaj začel utripati.  

 

POVEČANJE    

To se uporablja za povečanje temperature v napravi 
po eno stopinjo 1°C/1ºF. 
 

ZMANJŠANJE    

To se uporablja za zmanjšanje temperature v 
napravi po eno stopinjo 1°C/1ºF  

 
POMEMBNO: Temperatura  v spodnjem delu 

mora biti vedno enaka ali toplejša od temperature, 
določene v zgornjem območju. Za optimalno 
delovanje in porabo energije, je najbolje, da je 
razlika v temperaturi med dvema conama 4 ° C. 

 
ZA VITRINE Z TREMI PODROČJI 
 
Razpon nastavitev temperature zgornjega območja 
je enak kot pri vitrini z enim področjemj; 
Razpon nastavitev temperature za srednjem delu in 
spodnjem delu je enaka kot pri vitrini z dvema 
področjema. 
 

Opomba: 
 
Ko boste prvič vklopili aparat ali pa ga boste vklopili 
po dolgem času nedelovanja boste opazili manjšo 
variacijo med nastavljeno temperature ter 
temperature na displeju. Po nekaj urah delovanja se 
bo pravilno nastavila. 

 POMEMBNO: Temperatura  v spodnjem delu 

mora biti vedno enaka ali toplejša od temperature, 
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določene v zgornjem območju. Za optimalno 
delovanje in porabo energije, je najbolje, da je 
razlika v temperaturi med dvema conama 4 ° C. 

Izbor ºF/ºC 
 
ZA VITRINE Z ENO CONO 
 
Zaslon lahko prikazuje temperaturo v stopinjah 
Celzija ali pa v Fahrenheit stopinjah. Za menjavo 
prikaza temperature pridržite gumb za LUČ 5 
sekund. 

 
ZA VITRINE Z DVEMA CONAMA 
 
Zaslon lahko prikazuje temperaturo v stopinjah 
Celzija ali pa v Fahrenheit stopinjah. Za menjavo 
prikaza temperature pridržite gumb za LUČ 5 
sekund. 
 

ZA VITRINE Z TREMI PODROČJI 
 
Zaslon lahko prikazuje temperaturo v stopinjah 
Celzija ali pa v Fahrenheit stopinjah. Za menjavo 
prikaza temperature pridržite gumb za LUČ 5 
sekund. 
 

DINAMIČNA KLIMA / TIHO DELOVANJE 
 
Mod dinamične klime zagotavlja enakomerno 
porazdelitev vsebnosti vlage in temperature v 
komorah vinske omare, tako da so vse steklenice v 
enakih idealnih pogojih. Če želite dolgotrajno oskrbo 
svojega vina, se prepričajte, da imate vklučeno 
dinamično klimo. Na ta način prisrbite konstantne 
pogoje, podobne tistim, ki prevladujejo v vinskih 
kleteh. 
  
V dinamičnem načinu, notranje venitlatori regulirajo 
obtok zraka, tudi ko je željena temperature 
dosežena. Mod dinamičnega klime ni tovarniško 
privzeta nastavitev, ker povečuje hrup ventilatorja in 
porabo energije. Za aktiviranje dinamične klime, 
stisnite in držite gumb SPODAJ za 5 sekund. Vinska 
vitrina bo zapiskala 5-krat za potrditev, da je način 
dinamične klime vključen. Če želite vrniti na tihi 
način (tovarniška privzeta nastavitev), pritisnite in 
držite tipko ZGORAJ za 5 sekund. Vinska vitrina bo 
zapiskaal 5-krat za potrditev, da je tihi način 
vklopljen. 
 

FUNKCIJSKA INDIKALNA LUČ 
 

ZA VITRINE Z ENO CONO 
 

 
Ko je prižgana lučka indikatorja, pomeni da 
ventilator deluje. 

ZA VITRINE Z DVEMA CONAMA 
 

 
Indikator 1 bo utripal vsake 2 sek ko vklopite vitrino. 
Indikator 1 bo ostal prižgan k obo začel delovati 
kompresor. 
Indokator 2 bo utripal vseke 3 sek k obo grelec za 
spodnjo cono začel delovati. 
Indikator 2 bo ostal prižgan ko se bo začel ohlajati. 

 
UPORABA IN PRILAGAJANJE   
(DAB-42.117DB, DAB-42.117DSS,  
DAB-48.125B, DAB-48.125SS,  
DAU-46.146DB, DAU-46.146DSS,  
DAU-52.146B, DAU-52.146SS) 
 

ZA VITRINE Z ENO CONO 
 

 
 

LUČ  (LIGHT) 

S pritiskom na ta gumb izklopite ali vklopite notranjo 
luč.  
 

ZAGON  (RUN) 
 
Ko je vklučena, system hlajenja deluje. 
  

VKLOP (POWER) 
 
Kontrole za vklop/izklop (pritisnite in držite okoli 3 
sekunde) 
  
 

POVEČANJE    (UP) 

To se uporablja za povečanje temperature v napravi 
po eno stopinjo 1°C/1ºF. 
  

ZMANJŠANJE    (DOWN) 

To se uporablja za zmanjšanje temperature v 
napravi po eno stopinjo 1°C/1ºF  

 
DISPLEJ 
 
Prikaz dejanske temperature v notranjosti vitrine. 
  

SETTING THE TEMPERATURE CONTROLS  
 
Temperatura bo nastavljena na želeno raven s 
pomočjo gumbov gor in dol. Ko pritisnete na gumb 
prvič, se na zaslonu prikaže prejšnja nastavljena 
temperatura. 
Temperaturo katero želitenastaviti se  bo povečala 
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za 1 ° C, ko kliknete  gumb GOR ali zmanjšala za 
1 ° C, z klikom gumba DOL. 
Če si želite ogledati nastavljeno temperaturo, 
pritisnite in držite približno 5 sekund, ustrezne 

gumbe, nastavljena temperatura bo začasno utripala 
na zaslonu. 
  
Temperaturo lahko nastavimo v območju od 5 ° C do 
18°C. 
Temperatura je tovarniško nastavljena na 12 ° C..  

  

ZA VITRINE Z DVEMA CONAMA 
 

 
 
LUČ  (LIGHT) 

S pritiskom na ta gumb izklopite ali vklopite notranjo 
luč.  
 

ZAGON  (RUN) 
 
Ko je vklučena, system hlajenja deluje. 
 

VKLOP (POWER) 
 
Kontrole za vklop/izklop (pritisnite in držite okoli 3 
sekunde) 
  
 

Gumb za nastavitev zgoraj“Set Upper”  
 
Nastavljanje temperature v zgornjem področju. 
 

Gumb za nastavitev spodaj“Set Lower”  
 
Nastavljanje temperature v spodnjem področju. 
 

Zgornje področje “Upper Chamber” 
 
Prikazuje dejansko temperature v zgornjem področju 
naprave. 
 

Spodnje področje “Lower Chamber” 
 
Prikazuje dejansko temperature v spodnjem 
področju. 
 

NASTAVITEV TEMPERATURE 
 

Ob pritisku na gumb "Nastavi zgoraj" ali "Nastavi 
spodaj", bo sistem samodejno prešel v način 
nastavljanja temperature za zgornji ali spodnji 
prostor. Displej bo začel utripati in prikazovati 
nastavljeno temperaturo. 
Z enim pritiskom na tipko, se bo temperatura 
zmanjšala ali povečala za 1 ° C. Ko bo presega 
najnižjo vrednost, ki jo je mogoče nastaviti, se bo 
samodejno nastavilo na najvišjo temperaturo. Po 
prenehanju pritiskov na tipke za 5 sekund, bo Displej 

prenehal utripati in prikazala se bo trenutna 
temperature v napravi. 
Potem ko je enota izklopljena, se bo sistem vrnil na 
temperaturo, ki je tovarniško nastavljena.. 

Tovarniško nastavljene temperature so: 
Zgornji predal: 6°C 
Spodnji predal: 12°C 
 

Če želite, da se prikaže notranja temperatura 
pritisnite gumb "Nastavi zgoraj" ali "Nastavi spodaj", 
Displej bo začel utripati in prikazala se bo 
nastavljena temperatura. Po prenehanju pritiskov na 
tipke za 5 sekund, bo Displej prenehal utripati in 
prikazala se bo trenutna temperature v napravi. 
Zgornji predal: nastavitev temperature se lahko 
nastavi od 5 ° C do 10 ° C. 
Spodnji predal: nastavitev temperature je mogoče 
nastaviti od 10 ° C do 18 ° C. 

 

Pozor  
 

Če se je vitrina izklopila ali pa  ji je zmankalo 
elektrike, morate počakati 3 do 5 min pred ponovnim 
vklopom vitrine. Če boste poizkušali vklopiti vitrino 
predčasno se vitrina ne bo vklopila. Če vitrino prvič 
vklapljate ali pa jo vklopite po dajlšem času 
odsotnosti se bo na displeju prikazovala nastavljena 
in dejanska temperature v vitrini. Po določenem 
času se bo temperatura začela zmanjševati. 

Zaradi varčnosti se bo LED luč avtomatsko ugasnila 
po 10min. Če želite da je LED luč prižgana vedno, 
pritisnite in držite gumb "LUČ" 5 sekund. Na displeju 
se bo prikazalo "LP". Po 4 sekundah bo na displeju 
prikazana dejanska temperatura in luč bo vedno 
prižgana. Če želite spremeniti nazaj nastavitev ki je 
bolj varčna (priporočljivo), pripisnite in držite gumb 
"LUČ" 5 sekund, na displeju se bo ponovno 
prikazalo "LF" in varčna nastavitev bo ponovno 
nastavljena. 
 

UPORABA IN PRILAGAJANJE (DAU-
32.81B, DAU-32.81SS, DAU-32.81DB, DAU-
32.81DSS, DX-51.15DBK/DP, DX-
51.150DSK/DP) 
 
 
ZA VITRINE Z ENO CONO 

 

 
 
ZA VITRINE Z DVEMA CONAMA 
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VKLOP (POWER) 
 
Kontrole za vklop/izklop (pritisnite in držite okoli 3 
sekunde) 
  

NASTAVITEV TEMPERATURE 
 
Model:  DAU-32.81B, DAU-32.81SS  – Ena cona 
hlajenja-  
 

Temperaturo boste nastavili z pomočjo ali  

gumba. Temperatura ki jo želite nastaviti se bo 

dvignila za 1ºC če pritisnete  gumb enkrat; v 
nasprotnem primeru se bo temperature znižala za 

1ºC če pritisnete   gumb enkrat. 
 
Model: DAU-32.81DB, DAU-32.81DSS, DX-
51.150DSK/DP, DX-51.150DSK/DP – Dve coni 
hlajenja.  
Temperaturno območje za spodnje področje je 12º-
22ºC kar je primerno za močne bela ali rdeča vina. 
Temperaturno območje za zgornje področje je 5º-
12ºC kar je primerno za močne penine ali bela vina. 
 
Če želite nastaviti drugo temperature v napravi 

pritisnite gumb  . Temperatura se bo dvignila ali 

znižala za 1ºC ko pritisnete gumb  . 
 

ZAKLEP 
 
Ko priključite napravo bodo vsi ukazi odklenjeni. Če 
v naslednjih 3 min ne boste dali nobenega ukaza se 

bobo vsi ukazi zaklenili. Pritisnite gumb za 2 
sekundi da jih ponovno odklenete. 
 

LUČ 

Pritisnite gumb  za vklop ali izklop notranje luči. 
Gumb ima možnost funkcije začasnega prižiga luči.  
a.Držite gumb za luč dokler ne zaslišite dva piska, 
luč se bo avtomatsko izklopila po 10 minutah. 
b.Pritisnite gumb luč dokler ne zaslišite tri piske, luč 
se bo ugašala ročno.  

 

SPLOŠNE INFORMACIJE 
 
 
Operacijski zvoki 
 
Naprava je hlajena z pomočjo kompresorja (hladilni 
plin). Kompresor črpa hladilno sredstvo po hladilnem 
sistemu, kar se tudi sliši. Tudi ko se kompresor 
izkluči se bodo slišali določeni zvoki, katerim se ne 
da izogniti.Kompresor bo najglasnejši od začetka, 
postopoma se hrup zmanjša. 
 
Naslednji zvoki so normalni, da se pojavijo od časa 
do časa: 
- Klokotanje, kar povzroči hladilni plin v napravi, 
- Brenčalni zvok, ki ga proizvaja kompresor lahko 

postane glasnejši ko se vkljaplja. 

- Pokanje, zaradi krčenja in širjenja materialov , 
zaradi različćnih temperatur. 

- Zvok ventilatorja, kateri vrti zrak v vinski vitrini. 
 

Nenavadni zvoki so ponavadi vzrok napačne 
vgradnje. Pod nobenimi pogoji se tuda ne sme 
dotikati nobenih zidov ali drugih delov pohištva. 
 
Kjer je vitrina vgrajena v odprte kuhinje ali v 
pregradne zidove, bo zvok lahko bolj slišen. To je 
zaradi arhitekture prostore, z napravo ni težave. 
 
Percepcija hrupa je odvisna od postavitve naprave, 
ter prostora kjer je naprava postavljena prav tako pa 
je odvisno od modela naprave. Vse naše naprave so 
v skladu z mednarodnimi predpisi za le take naprave. 
Potrebno je vedeti da je zvok kompresorje in 

ventilacije neizogiben. 
 
ODTAJANJE / VLAGA / VENTILACIJA 
 
Naprava je narejena da se  avtomatsko odtaja. Med 
cuklom v katerem je uparjalnik izklopljen, pride do 
avtomatskega odtajanja naprave. Kondenzat se 
zbira v odtoku na hrbtni strani naprave, kjer izstopa 
skozi luknjo, da odteče v pladenj uparjalnika na vrhu 
kompresorja. Kompresor segreje cevi , kar vodij do 
izparevanja kondenzacije, ki se je nabrala v pladenju. 
Del preostale kondenzacije ostane v napravi za 
ohranjanje vlage v svoji notranjosti.  
 
Sistem omogoča, da ohrani takšno raven vlage v 
notranjosti naprave, ki bo omogočal naravne 
vonjave, s tem dolgoročno ohranjevanje steklenic 
vina.  
 
Naprava ni popolnoma zatesnjena, svež zrak lahko 
vstopi v napravo skozi odprtino za odtekanje vode. 
Kroženje zraka v enoti,  zagotavljajo ventilatorji in 
rebraste police.  
 

OPOMBA: Obstaja možnost da se lahko nabira led 

na uparjalniku v notranjosti naprave, če je naprava 
pogosto odprta ali pa je v pogojih visoke vlažnosti in 
visoke temperature. Če opazite led in se ne raztopi v 
24 urah, morate opraviti ročno odtaljevanje enote. 

 
VAŽNE INFORMACIJE V ZVEZI Z 
TEMPERATURO 
 
Naprava je narejena tako, da  garantira optimalne 
pogoje za shranjevanje   vina. 
 
Fina vina zahtevajo dolgotrajen in nežen proces 
zorenja v posebnih razmerah, da bi dosegli svoj 
polni potencial. 
 
Vsa vina dozorevajo najbolje pri stalni temperaturi 
11ºC do 14 ° C. Le temperatura za degustacijo, je 
odvisna od vrste vina. S tem v mislih, in poznavanju 
razmer v vinskih kleteh, ni tako pomembna 
temperatura za zorenje vina, koliko je konsantnost in 

stanovitnost drugih razmer v kleti / napravi. 
Praktično, dokler temperatura, pri kateri ste 
shranjevali vina konstantna (med 11ºC in 14 ° C), bo 
vino v idealnih pogojih. 
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Nekatera vina niso primerna za staranje. Nekatera 
vina morajo biti porabljena v prvih letih (od 2 do 3 
let), medtem ko imajo druga neverjetno zmogljivosti 

dozorevanja (za obdobje 50 let in več). Vsa vina na 
neki točki dosežejo vrhunec, vendar je najbolje, da 
se o zorenju vin pozanimate pri proizvajalcu vina.  

 
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE 
 
OPOZORILO: Vedno izklopite napajanje med 

čiščenjem in vzdrževanjem, v nasprotnem primeru 
lahko pride do električnega udara in telesnih 
poškodb.  

 
ODSTRANITEV POLIC (VSI MODELI 
RAZEN DAU-46.146 IN DAU-52.146) 
 
Da bi odstranili polico iz notranjosti je potrebno, da 
jo delno izvlečete do točke, kjer so vdolbine v 
policah in polico dvignete čez blokado v steni 
naprave. 
 
Če želite vrniti polico v napravo ponovite postopek v 
obratnem vrstnem redu. Bodite previdni pri polici z 
drsniki da se vsi utori poklopijo z drsniki na obeh 
straneh.  
 

 
  

 

POLICE 
 
Vse police so izvlečne za hiter dostop, razen 
najnižje police. Za lažji dostop do shranjenih 
steklenice, potegnite polico proti sebi nežno, dokler 
ne začutite ujeto na nosilec. Ta sistem preprečuje, 
da bi steklenice in police padle iz vitrine.  
Prosim obrnite se na sledeče navodila za zamenjavo 
police.  
Ko odstranjujete police izven naprave ali pa jo 
vstavljate nazaj notri, jo nagnite po diagonali kot to 
prikazuje diagram spodaj. 
 

 
 

KONTROLA VLAGE 
 
Naprava je opremljena s sistemom za vzdrževanje 
vlage. V izjemno suhem okolju lahko natočite vodo v 
izparilno posodo, ki ste jo dobili z napravo. 
 
Napolnite uparjalnik (majhen plastični rezervoar) do 
¾ z vodo in jo postavite na zgornjo polico v napravi. 
Preverite količino vode in po potrebi napolnite 
posodo. 
 
Poskrbite, da je posoda pravilno in stabilno 
nameščena na tirnicah v izogib razlitja vode v 
notranjosti naprave.  
 
 

 
 

 
ZRAČNI FILTER IZ AKTIVNEGA OGLJA 
 
Zračni filter z aktivnim ogljem se nahaja na zadnji 
steni naprave. Fiter zraka je potrebno zamenjati 
enkrat letno. Zračni filter lahko kupite pri vašem 
distributerju vinskih vitrin.  
 

 Odstranite polico na kateri se nahaja filter. 

 Primite filter ter ga obrnite za 90° v smeri 
urinega kazalca da ga sprostite ter ga povlecite 
h sebi da ga odstranite.  

 Postavite novi filter v vertikalen položaj in ga 
zavrtite za 90° v nasprotni smeri urinega 
kazalca da ga fiksirate v svoj položaj.  
 

 

 
 

ZAKLEPANJE VRAT 
 

Če ima naprava ključavnico na sebi, se ključi 

nahajajo zraven priročnika za uporabo . Vstavite 

ključ v ključavnico, ga vstavite v napravo in nato 

zasučete kluč v nasprotni smeri urinega kazalca, da 

se naprava odklene. Če želite zakleniti ponovite 

postopek, z obratom kluča v nasprotni smeri. Če 

izvlečete ključ, da ga postavite na varno mesto, proč 

od naprave.  
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ČIŠČENJE NAPRAVE 
 
Izklučite napravo ter odstranite police iz notranjosti. 
 
Notranjost vitrine očistite z mehko vlažno krpo. 
Raztopina za čiščenje lahko vsebuje 2 žlički sode 
bikarbone na 1L tople vode. 
 
Police obrišite z blagim detergentom za čiščenje 
posode. Lesene police dobro osušite preden jih date 
ponovno v vitrino.  
 
Za čiščenje nadzorne plošče in drugih elektronskih 
delov uporabite dobro ožeto mehko krpo. 
 
Zunanjost vitrine očistite z blagim detergentom za 
pomivanje posode in do suhega obrišite z mehko 
krpo. 
 
Ne uporabljajte žično krtačo ali grobo krpo za 
čiščenje nerjavečega jekla, saj lahko poškodujete 
površino ali povečate možnost rjavenja. Jeklo vedno 
čistite s smeri teksture na površini. 
 
 

IZPAD ELEKTRIKE 
 
V primeru prekinitve dobave električne energije, se 
prethondne nastavitve vitrine samodejno shranijo. 
 
Večina motenj električne energije se ponavadi 
odpravi v nekaj urah in ne bi smela vplivati na 
temperaturo v notranjosti naprave, izognite se 
odpiranju vrat. Če je izpad elektrike dolgotrajen, 
morate sprejeti ukrepe za ohranitev svojega vina na 
pravi temperaturi. 

 
 
OPOMBA: Ne glede na razlog, ki so ga javili, če 

opazite nenormalne vrednosti temperature in 
vlažnosti v napravi, bodite pozorni na večkratni 
izpad elektrike kar lahko negativno vpliva na vaša 
vina. 

ČAS  MED ODSOTNOSTJO 
 
Krajša odsotnost: Pustite delovati vinsko vitrino 

če čas odsotnosti ne presega 3 tednov. 

Dajjša odsotnost: Če ne uporabljate vinske 

vitrine več mesecev, jo izključite iz električnega 
omrežja in ispraznite vsebino. Očistite notranjost 
temeljito in osušite vitrino. Da bi preprečili nastanek 
neprijetnega vonja in plesni, pustite vratca odprta 
(če je potrebno, jih blokirajte v odprtem položaju). 
 

PREMIKANJE VAŠE VINSKE VITRINE 
Izklučite napravo iz elektrike.Odstranite vse 

steklenice.Z lepilnim trakom pričvrstite vse 

premikajoče dele (police) v notranjosti 

aparata.Zaprta vtratca zalepite z lepilnim 

trakom.Zunanjost vitrine zaščitite z originalno 

embalažo, odejo ali podobnim materialom. 

 
 

NAPOTKI ZA VARČEVANJE Z ENERGIJO 
 

Če načrtujete, da  bo naprava dalj časa prazna, jo 

izklučite iz elektrike, jo pazljivo očistite in pustite 

odprta vratca, da bi se izognili nastajanju 

kondenzacije ter neprijetnih vonjav. 

 

Vinske omare morajo biti nameščene na svežem 

prostoru, ločeno od vročine in neposredne sončne 

svetlobe. 

 

Prepričajte se, da so zračniki vedno prosti. 

Predhodno odstranite prah in umazanijo iz 

kondenzatorja na zadnji strani naprave. 

 

Dobro poskrbite, da bodo steklenice lepo 

postavljene v vitrino, da se omogoči dobra cirkulacija 

zraka v vinski vitrini. 
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PROBLEMI Z VAŠO VINSKO VITRINO 
Veliko skupnih problemov lahko rešite sami, kar vam bo prihranilo čas in denar. Poskusite predloge spodaj, da vidite, 
če lahko problem rešite sami brez servisa. 

 
NAVODILA ZA REŠEVANJE PROBLEMOV (VSI MODELI)
 

PROBLEM MOGOČI VZROK REŠITEV 

Vinska vitrina ne 
deluje. 

 Ni priključena. 

 Ni aktivirana. 
 

 Pregorela je varovalka 

 Priklučite napravo na elektriko. 

 Uporabite komande za aktivacijo. 

 Zamenjajte varovalko 

Temperatura v 
vitrini je previsoka. 

 Temperaturea ni pravilno nastavljena. 

 Sobna temperatura zahteva da se naprava 
nastavi na višjo temperaturo. 

 Vratca se pogosto odpirajo. 
 

 Vratca niso dobro zaprta. 

 Vratca ne tesnijo dobro. 
 
 

 Kondenzator na zadnji strani je preveč 
umazan. 

 Odprtina za ventilacijo je prašna ali 
blokirana. 

 Preverite nastavitve temperature. 

 Nastavite višjo temperaturo. 

 Ne odpirajte vratc prepogosto.  

 Pravilno zaprite vratca. 

 Preverite tesnila na vratcih. Po 
potrebi ga očistite ali zamenjajte. 

 Očistite kondenzator. 
 

 Očistite odprtino za ventilaciju in 
premaknite predmete ki jo 
ovirajo. 

Naprava se 
pogosto 
prižiga/ugaša 

 Sobna temperatura je višja od povprečne. 
 

 Veliko število steklenic je bilo pravkar 
nameščeno v vitrino. 

 

 Vrata so odprta prepogosto. 
 

 Vrata niso popolnoma zaprta. 

 Tesnila na vratcih se ne skladajo z ohišjem 
naprave. 

 Postavite napravo v hladnejši 
prostor. 

 Pustite napravo da doseže 
nastavljeno temperaturo. 

 Ne odpirajte vratc prepogosto.  

 Pravilno zaprite vratca. 

 Preverite tesnila na vratcih. Jih 
očistite ali pa zamenjate. 

Luč v napravi ne 
deluje. 

 Naprava ni priključena na elektriko. 

 Izpadla je varovalka. 

 Luč je izkljopljena na nadzorni plošči. 

 Priklučite napravo na elektriko. 

 Zamenjajte varovalko  
 

 Vklučite luči na nadzorni plošči. 

Vibracije. 
 Naprava ni pravilno liverirana.  Liverirajte napravo z pomočjo 

nastavljivih nogic. 

Naprava je 
preglasna. 

- Ropot v napravi je lahko posledica toka hladilnega plina, kar je normalno. Na koncu 
vsakega cikla se  lahko iz kompresorja sliši kolkotanje hladilnega plina zaradi toka 
skozi hladilni sistem naprave. Pokanje, ko se materiali krčijo in raztezajo pri spremenbi  
temperature. 

 

 Naprava ni pravilno liverirana.  Liverirajte napravo z pomočjo 
nastavljivih nogic. 

Vrata se ne 
zapirajo pravilno. 

 Naprava ni pravilno liverirana. 
 

 Smer odpiranja vratc je bila spremenjena, pri 
čem vratca niso bila pravilno nameščena. 

 Tesnilo je zanič. 

 Police niso dobro postavljene v svoj položaj 

 Liverirajte napravo z pomočjo 
nastavljivih nogic. 

 Preverite vijake ter jih po potrebi 
privijte. 

 Očistite tesnilo. 

 Preverite položaj polic, ter jih 
pravilno namestite. 

Prikaz opozorila: 
“E0”, “E1”. “E2”, 
“E3”, “E4”, “E5”, 
“E6” or “E7”. 

 “E0” Napaka v komunikaciji pri modelu z 
tremi conami hlajenja. 

 “E1” ali “E2” – okvara senzorja za 
temperaturo. 

  “E3” ali “E4” – okvara senzorja za odtajanje 
na uparjevalniku. 

 Kontaktirajte servis. 
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 “E5” – okvara grelca za odtajanje. 

 “E6” – okvara elektromagnetnega ventila. 

 “E7” – okvara stikala na vratcih. 

Sliši se alarm in 
prikazovalnik 
temperature utripa. 

 Ali so vratca odprta dalj od 60 sekund? Če 
niso pa je temperatura vseeno zrasla ali pa 
se zmanjšala so lahko vzroki naslednji: 

 Vrata naprave so prepogosto odprta. 
 

 Ventilacijske odprtine so blokirane. 
 

 

 Daljša prekinitev elektriktrične energije. 

 Veliko število steklenic je bilo pravkar 
nameščeno v vitrino. 
. 

 Če so bila vratca odprta več kot 
60 sekund, jih zaprite.  

 
 

 Naprave ne odpirati prepogosto. 

 Očistite odprtino za ventilacijo in 
premaknite predmete ki jo 
ovirajo. 

 Pustite napravo delovati dokler 
leta ne doseže nastavljeno 
temperaturo. 

Prikaz temperature 
kaže ikono  
“--” katera utripa. 

 Temperatura v napravi je izven območja, ki 
ga je mogoče prikazati. 

 Le temperatura v območju od 0 ~ 
99 ° F do. -9 ~ 37 ° C se lahko 
prikaže na zaslonu. Če je 
temperatura zunaj obsega se bo 
prikazala ikona "-", ki utripa. 

 

Problemi 
specifičnih 
modelov 

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 displeju je 
prikazano “HH” 
ali “LL” namesto 
digitalne številke 
in/ali s stalnim 
brnečim zvokom. 

 Temperaturno tipalo ne deluje pravilno  Pokličite servis. 

 
 

GARANCIJA  
 

Za napravo velja pogodbena garancijska doba. Če opazite kakršne koli stranske učinke ali neskladnosti naprave v 

delovanju, se obrnite na lokalnega distributerja. 

 

V primeru, da imate potrebo po storitvi, dostavite napravo z naslednjimi dokumenti: 

- Kopija računa in garancijski list z datumom nakupa. 

- Razlog zaradi katerega imate potrebo za servis ter opis napake/defekta.  

Garancija ne pokriva sledeče: 

1. Poškodbe med prevozom in premikanjem naprave. 
2. Škoda zaradi malomarnosti, nepravilne namestitve, servisiranje pri nepooblaščenih serviserjih ali uporabe 

katera ni skladna z navodili. 
3. Škoda, nastala zaradi priključitve naprave na napačno vrsto vira električne energije. 
4. Škoda katera nastane pri električnem udaru. 
5. Škoda, nastala zaradi pokvarjenih električnih naprav ali nepravilna prilagoditev, med namestitvijo. 
6. Škoda nastala med naravno nesrečo, požara ali višje sile. 
7. Spremenba na izdelku, brez dovoljenja proizvajalca. 
8. Deli kot so luči, police ali majhnih plastičnih delov. 
9. Kvaritev ali pooškodbe vina ali druge vsebine, ki so shranjene v napravi, bodisi po naključju ali zaradi možne 

okvare naprave.  
 

OPOMBA: Stavki garancije in specifikacije naprave se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. 

 
TO NI GARANCIJSKI LIST, PREJMETE GA ZRAVEN RAČUNA ALI NA NAPRAVI!  

 




