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Descrierea aparatului

Filtru cu cărbune activ

Indicaţii privind depunerea la deşeuri
Aparatul conţine materii prime valoroase şi trebuie 
reciclat separat de deşeurile menajere. Depunerea la 
deşeuri a aparatelor uzate trebuie efectuată corect şi 
profesional conform prevederilor şi legilor în vigoare 
la faţa locului.

Nu deterioraţi circuitul de răcire al aparatului scos din uz, pentru 
a evita scurgerea necontrolată a agentului frigorific (vezi datele 
de pe placa tipologică) şi a uleiului.

• Asiguraţi-vă că aparatul scos din uz nu mai poate fi utilizat.
• Scoateţi ştecherul din priză.
• Tăiaţi cablul de racordare.

 AVERTIZARE
Pericol de asfixiere datorat materialului de am-
balare şi foliilor!
Nu permiteţi copiilor să se joace cu materialul 
de ambalare. 
Duceţi materialul de ambalare la un loc de co-
lectare oficial.

Elemente de comandă şi control

Raftul pentru sticle 
Raftul pentru sticle poate fi demon-
tat. Placa tipologică se află în 
spatele raftului pentru sticle.

Iluminat interior
(bridă luminoasă cu LED)

Rafturi extensibile
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 PRUDENȚĂ
Pericol de avariere şi accidentare.
Nu solicitaţi uşa cu greutăţi când este 
deschisă!
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Indicaţii de siguranţă şi avertizare
• Este nevoie de două persoane pentru instalarea 

aparatului, pentru a se evita accidentarea per-
soanelor şi producerea de daune materiale.

• În cazul avariilor la aparat şi înaintea racordării, 
luaţi imediat legătura cu furnizorul.

• Pentru asigurarea unei funcţionări sigure a apa-
ratului, montaţi-l şi racordaţi-l conform indicaţiilor 
din instrucţiunile de utilizare.

• În caz de defecţiune, scoateţi aparatul din priză. 
Scoateţi ştecherul din priză sau deconectaţi, 
respectiv deşurubaţi siguranţa.

• Pentru a scoate aparatul din priză, nu trageţi de 
cablul de racordare, ci de ştecher.

• Reparaţiile sau intervenţiile la aparat se vor 
efectua numai de către serviciul pentru clienţi 
autorizat, în caz contrar pot interveni pericole 
substanţiale pentru utilizator. Acelaşi lucru este 
valabil pentru înlocuirea cablului de alimentare 
cu curent.

• Evitaţi focul deschis sau sursele de aprindere 
în interiorul aparatului. La transportul, respectiv 
la curăţarea aparatului, aveţi grijă ca circuitul 
de răcire să nu fie deteriorat. În cazul avariilor, 
păstraţi distanţa faţă de sursele de aprindere şi 
aerisiţi bine încăperea

• Soclul, sertarele, uşile etc. nu se vor utiliza în 
mod necorespunzător ca treaptă sau ca sprijin.

• Utilizarea acestui aparat este permisă copiilor mai 
mari de 8 ani şi persoanelor cu capacităţi fizice, 
senzoriale sau psihice reduse şi persoanelor fără 
experienţă suficientă şi/sau cunoştinţe suficiente, 
dacă acestea sunt supravegheate sau dacă au 
primit instrucţiuni despre modul de utilizare în 
siguranţă a aparatului şi dacă înţeleg pericolele 
care decurg din utilizare. Nu permiteţi copiilor să 
se joace cu aparatul. Este interzisă efectuarea 
curăţării şi a întreţinerii specifice utilizatorului de 
copii nesupravegheaţi.

• Evitaţi contactul de durată al pielii cu suprafeţele 
reci sau cu bunurile refrigerate/congelate. Aceas-
ta poate provoca dureri, o senzaţie de amorţire şi 
degerături. În cazul unui contact mai îndelungat 
cu pielea, luaţi măsuri de protecţie adecvate, de 
ex. utilizaţi mănuşi.

• Nu consumaţi alimente depozitate timp prea înde-
lungat, deoarece acestea pot provoca toxiinfecţii 

alimentare.
• Nu depozitaţi în aparat substanţe explozibile sau 

doze spray care conţin substanţe inflamabile, ca 
de ex. butan, propan, pentan etc.  Componentele 
electrice ar putea aprinde gazele eventual evapo-
rate. Astfel de doze de spray pot fi recunoscute 
simplu în funcţie de conţinutul tipărit pe etichetă 
sau de simbolul flăcării. 

• Nu utilizaţi aparate electrice în interiorul apara-
tului. 

• Aparatul nu este adecvat pentru a fi utilizat în 
afara unor spaţii închise. Nu utilizaţi aparatul în 
aer liber, în spaţii umede sau în zone unde este 
posibilă stropirea cu apă.

• Bridele luminoase cu LED din aparat servesc la 
iluminarea interiorului aparatului. Acestea nu se 
pretează la iluminarea încăperii.

• La transportul sau operarea aparatului la o 
altitudinde de 1500 m deasupra nivelului mării 
se poate sparge sticla uşii din cauza presiunii 
reduse a aerului. Cioburile sunt ascuţite şi pot 
cauza răni grave.

Domeniul de utilizare al aparatului
Aparatul se pretează exclusiv pentru depozitarea 
vinului în mediul casnic şi asemănător celui casnic. 
Din această categorie face parte, de ex. utilizarea 
- în bucătării pentru personal, pensiuni cu mic 

dejun, 
- de către oaspeţi în case şi vile la ţară, hoteluri, 

moteluri şi alte obiecte de cazare,
- la catering şi alte servicii asemănătoare în cadrul 

comerţului en gros. 
Utilizaţi aparatul numai în măsura obişnuită în gospodărie. Toate 
celelalte tipuri de utilizare sunt inadmisibile. 

Aparatul nu este indicat pentru depozitarea şi răcirea de medica-
mente, plasmă de sânge, preparate de laborator şi alte asemenea 
substanţe şi produse conform Directivei pentru produse medici-
nale 2007/47/CE. O utilizare abuzivă a aparatului poate conduce 
la deteriorări ale mărfurilor depozitate sau la alterarea acestora. 

Aparatul nu este adecvat nici pentru exploatarea în mediu cu 
pericol de explozie.

Baza de date EPREL
Începând cu data de 1 martie 2021, informaţiile despre etichetarea 
energetică şi cerinţele de proiectare ecologică se găsesc în baza 
de date europeană cu produse (EPREL). Baza de date cu produse 
este disponibilă la linkul următor https://eprel.ec.europa.eu/. Aici 
vi se solicită introducerea identificatorului de model. Identificatorul 
de model se găseşte pe placa tipologică.
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Racordarea electrică
Utilizaţi aparatul numai cu curent alternativ.

Tensiunea admisibilă şi frecvenţa admisibilă sunt imprimate pe 
placa tipologică a aparatului. Poziţia plăcii tipologice este indicată 
în capitolul Descrierea aparatului.

Priza trebuie să fie pământată şi asigurată electric regulamentar.

Curentul de declanşare al siguranţei trebuie să fie între 10 A şi 16 A.

Priza nu trebuie să fie amplasată în spatele apa-
ratului şi trebuie să fie uşor accesibilă.
Nu racordaţi aparatul cu ajutorul unui cablu prelungitor sau al 
unor prize de distribuţie.

Nu utilizaţi redresoare insulare (transforma-
toare de curent continuu în curent alternativ, 
respectiv curent trifazic) sau ştechere pentru 
economisirea energiei. Pericol de deteriorare 
a sistemului electronic!

Clasa climatică
Clasa climatică indică temperatura am-
biantă admisibilă pentru operarea apara-
tului, pentru a atingere puterea frigorifică 
completă.
Clasa climatică este imprimată pe placa 
tipologică a aparatului.
Poziţia plăcii tipologice este indicată în capitolul Descrierea 
aparatului.

Clasa climatică Temperatura ambiantă
SN de la +10 °C până la +32 °C
N de la +16 °C până la +32 °C
ST de la +16 °C până la +38 °C
T de la +16 °C până la +43 °C
SN-ST de la +10 °C până la +38 °C
SN-T de la +10 °C până la +43 °C

Nu utilizaţi aparatul în afara limitelor indicate 
ale temperaturii ambiante!

Instalare
•  Evitaţi locurile cu acţiune directă a razelor soarelui, locurile din 

apropierea cuptorului, a încălzirii etc.

• Nu acoperiţi orificiile, respectiv gri-
lajele de aerisire. 

• Încăperea în care este instalat aparatul 
dumneavoastră trebuie să dispună, conform 
normei EN 378, de un volum de 1 m³ pentru 
fiecare 8 g de agent de răcire R 600a, pentru 
ca, în cazul unor scurgeri de agent de răcire, 
să nu se poată forma în această încăpere un 
amestec inflamabil de gaz şi aer. Cantitatea 
de agent de răcire este specificată pe placa 
tipologică din interiorul aparatului.

Mecanismul de deschidere a uşii (TipOpen)
În starea de livrare funcţia TipOpen este dezactivată. 
Funcţia TipOpen trebuie activată după montarea în nişă prin 
acţionarea butonului de pornire/oprire, vezi instrucţiunile de 
montare.

Deschiderea uşii
Apăsaţi uşor spre interior în partea din stânga sus a uşii şi 
eliberaţi-o din nou.

Uşa se deschide cca 5 cm cu ajutorul mânerului tip bară.

Indicaţie
După aproximativ 3 secunde uşa se închide din nou, dacă nu a 
fost deschisă complet.

Indicaţie referitoare la ciclurile de deschidere a uşii
Când se închide uşa, o nouă deschidere a uşii este posibilă doar 
după 3 secunde, datorită funcţiei TipOpen.

Apoi uşa poate fi deschisă complet.
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Pornirea şi oprirea aparatului
Pornire
Apăsaţi butonul On/Off până când se aprinde afişajul 
temperaturii. 

Oprire
Apăsaţi butonul On/Off cca. 3 secunde, până când se stinge 
afişajul temperaturii. 

Reglarea temperaturii
Creştere temperatură/mai cald 
Apăsaţi butonul de reglare Up. 

Reducere temperatură/mai rece 
Apăsaţi butonul de reglare Down. 

-  La prima apăsare a butonului începe să clipească afişajul.
-  Prin apăsarea în continuare modificaţi setarea temperaturii. 
- La cca. 5 sec. după ultima apăsare a butonului, sistemul electronic 

comută şi se afişează temperatura reală. 

Temperatura se poate regla între +5 °C şi +20 °C.

(1) Afişajul temperaturii
(2) Taste de reglare a temperaturii
(3) Buton de pornire/oprire
(4) Buton de oprire a alarmei
(5) Buton pentru ventilator
(6) Buton de pornire/oprire pentru iluminatul interior

Simboluri de pe display
 Alarmă (simbolul clipeşte când temperatura din interior 

este prea înaltă)

 Modul de prezentarea este activ

 Modul de reglare este activ (activarea siguranţei pentru 
copii şi reglarea luminozităţii displayului)

 Ventilatorul din interior funcţionează în permanenţă

 Siguranţa pentru copii este activă

 Iluminatul interior este activat permanent

Elemente de operare şi control
Panoul electronic de operare dispune de "tehnologia tastelor 
capacitive". Fiecare funcţie poate fi activată prin atingerea 
simbolului respectiv.

Punctul de atingere exact 
se află între simbol şi scris 

Nu apăsaţi sau ţineţi de 
mânerul tip bară în timpul 
procesului de închidere!

Dacă se blochează mânerul tip bară 
în timpul procesului de închidere, 
acesta nu mai ajunge în poziţia sa 
iniţială.

În poziţia iniţială, mânerul tip bară este aliniat cu partea frontală 
a aparatului.

Deplasaţi mânerul tip bară înapoi în poziţia iniţială
Scoateţi ştecherul din priză, aşteptaţi cca 5 secunde şi 
conectaţi-l din nou. 

Mânerul tip bară se deplasează înapoi în poziţia iniţială.

Indicaţii importante

Nu amplasaţi aparatul în apropierea câmpurilor 
magnetice şi nu amplasaţi obiecte magnetice în 
apropierea aparatului. 

Pot fi provocate deschideri nedorite ale uşii.

Nu blocaţi şi nu ţineţi de uşă în timpul procesului de 
deschidere!

Dacă se blochează sau se ţine de uşă în timpul procesului de 
deschidere, se activează cuplajul de siguranţă. 

Se aud pârâituri puternice, repetate.

Nu solicitaţi uşa cu greutăţi 
când este deschisă!
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Ventilator
Ventilatorul din interior garantează o temperatură interioară con-
stantă şi egală şi un climat propice pentru depozitarea vinului. 

Prin activarea butonului de ventilare Ventilation 
creşte din nou umiditatea aerului din aparat, având 
un efect pozitiv asupra depozitării pe termen lung. 

Umiditatea crescută a aerului previne pe termen lung uscarea 
dopului.

Indicaţie 
În cazul temperaturii mediului ambiant scăzute de la locul de 
montare a aparatului, ventilatorul poate funcţiona şi când funcţia 
ventilatorului este dezactivată.

Siguranţă pentru copii
Cu ajutorul siguranţei pentru copii puteţi asigura aparatul contra 
opririi nedorite şi modificării neintenţionate a temperaturii.

Activarea siguranţei pentru copii

 apăsaţi timp de 5 sec. Afişajul = 

 Afişajul = 

  Afişajul = 

 Afişajul = 

Dezactivarea siguranţei pentru copii

 apăsaţi timp de 5 sec. Afişajul = 

 Afişajul = 

  Afişajul = 

 Afişajul = 

Alarmă de deschiderea uşii
Dacă uşa este deschisă timp de peste 60 de secunde, se de-
clanşează o avertizare sonoră.

Dacă uşa trebuie să rămână deschisă mai mult timp 
pentru alimentare, puteţi dezactiva avertizarea sonoră 
prin apăsarea butonului de alarmă Alarm. 

După închiderea uşii, avertizarea sonoră este din nou funcţională.

Alarmă de temperatură
În cazul temperaturilor interioare nepermise, se declanşează 
avertizarea sonoră şi clipeşte afişajul temperaturii.

• Dezactivaţi avertizarea sonoră prin apăsarea butonului de alarmă 
Alarm.

Când valoarea setată a temperaturii interioare a fost atinsă, afişajul 
temperaturii nu mai clipeşte.

Alarmă de temperatură în caz de defecţiune a 
aparatului
În cazul unei defecţiuni a aparatului, temperatura din interior poate 
să crească sau să scadă prea mult. Se declanşează avertizarea 
sonoră şi clipeşte afişajul temperaturii.

• Dezactivaţi avertizarea sonoră prin apăsarea butonului de alarmă 
Alarm. 

Dacă după 1 oră afişajul temperaturii afişează în continuare o 
valoarea prea caldă sau prea rece, adresaţi-vă serviciului pentru 
clienţi.

Dacă apare pe afişaj F1, există o defecţiune la aparat. În acest 
caz, adresaţi-vă serviciului pentru clienţi.

Depozitarea vinului
Pentru depozitarea pe termen lung a vinurilor, se recomandă o 
temperatură de +10 °C până la +14 °C. 

La aceste temperaturi, care corespund unei crame, vinul se poate 
matura în mod optim.

Următoarele temperaturi de consum sunt recomandate pentru 
diferitele sortimente de vin.

Vin roşu +14 °C până la +18 °C
Vin rosé +10 °C până la +12 °C
Vin alb +8 °C până la +12 °C
Vin spumant, Prosecco +7 °C până la +9 °C
Şampanie +5 °C până la +7 °C
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Schiţa de depozitare
pentru sticle de Bordeaux de 0,75 l conform Normei NF H 35-124

 Atenţie
Încărcarea maximă pentru fiecare raftul din lemn este de 25 kg.

Depozitarea prezentată de mai sus este posibilă 
doar pentru sticle cu dimensiunea indicată.  

Sticlele mai înalte trebuie depozitate oblic, 
pentru ca sticla să nu se lovească de uşa 
aparatului.

Iluminat interior
Iluminatul interior porneşte întotdeauna când se deschide uşa 
aparatului.

 Iluminatul interior se opreşte la cca. 5 secunde de la închiderea uşii.

Dacă doriţi ca iluminatul interior să lumineze şi când uşa 
este închisă, apăsaţi butonul Light. 

Se poate fi setată şi intensitatea luminii  iluminatului.

• Apăsaţi butonul  Light.

• Ţineţi apăsat butonul Light şi 
setaţi concomitent intensitatea 
luminii (mai mare sau mai mică 
cu butoanele de reglare a tem-
peraturii. 

Intensitatea iluminatului cu LED corespunde clasei Laser 
1/1M. 

 Atenţie
Capacul iluminatului se poate 
îndepărta numai de către ser-
viciul pentru clienţi. 

La îndepărtarea capacului, nu 
vă uitaţi direct în iluminat din 
imediata apropiere cu lentile 
optice. Ochii pot fi afectaţi.

Iluminare
Clasa de eficienţă energetică1 Sursă de lumină
Acest produs conţine o sursă de lumină de 
clasa de eficienţă energetică G LED

1 Aparatul poate conţine surse de lumină cu diferite clase 
de eficienţă energetică. Cea mai redusă clasă de eficienţă 
energetică este indicată.
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Curăţarea
Vor dem Reinigen grundsätzlich das Gerät außer Betrieb 
setzen. Netzstecker ziehen oder die vorgeschaltete Siche-
rung auslösen bzw. herausschrauben.

Rafturile din lemn pot fi demontate pentru uşurarea curăţirii spa-
ţiului interior.

• Ridicaţi raftul, respectiv şi extrageţi-l 
prin faţă. 

• Scoateţi raftul pentru sticle de 
pe podeaua compartimentului 
interior. 

• Curăţaţi compartimentul interior cu 
apă călduţă şi puţin detergent.  

 Nu utilizaţi în niciun caz substanţe de curăţare, resp. chi-
mice, cu conţinut de granulat sau acid.

• Curăţaţi panoul frontal din sticlă al uşii aparatului cu un agent de 
curăţare pentru sticlă.

 PRUDENȚĂ
Pericol de avariere a componentelor aparatu-
lui şi pericol de accidentare cauzate de aburi 
fierbinţi.
Nu curăţaţi aparatul cu aparate de curăţat 
cu aburi! 
•  Aveţi grijă ca apa de curăţat să nu pătrundă în piesele electrice.

•  Curăţaţi şinele extensibile doar 
cu o lavetă uşor umezită. Este 
interzisă pătrunderea apei în ghi-
dajul şinei. 

•  Nu deterioraţi sau îndepărtaţi 
placa tipologică din interiorul apa-
ratului - este importantă pentru 
serviciul pentru clienţi. 

 Poziţia plăcii tipologice este indicată în capitolul Descrierea 
aparatului.

Montarea rafturilor din lemn

•  Împingeţi şinele extensi-
bile complet în interior. 

 
 Aşezaţi raftul din lemn de 

sus pe şinele de extrage-
re.

Schimbul de aer cu filtru cu cărbune activ
Vinurile se dezvoltă în permanen-
ţă, în funcţie de condiţiile mediului 
înconjurător. 

De aceea, calitatea aerului este 
decisivă pentru conservare. 

Vă recomandăm schimbarea anu-
ală a filtrului din imagine, pe care îl 
puteţi comanda la magazinele de 
specialitate.  

Schimbarea filtrului

• Apăsaţi în interior şi eliberaţi 
filtrul. 

• Scoateţi filtrul.

• Desprindeţi partea posterioară 
a filtrului.

• Introduceţi noul filtru pe capac.

• Aşezaţi filtrul, apăsaţi-l până la 
opritor şi eliberaţi-l.

 Filtrul se blochează automat.
 Se aude un clic.
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Defecţiuni
• Pe displayul afişajului apare F1.
– Există o defecţiune la aparat. Apelaţi la serviciul pentru clienţi.

• Ventilatoarele din interiorul aparatului funcţionează, deşi 
funcţia ventilatorului este dezactivată şi compresorul 
(agregatul de răcire) este oprit.

– Acesta este un mod de funcţionare normal, în funcţie de tempe-
ratura interioară setată şi de temperatura mediului înconjurător 
la locul de depozitare.

• La introducerea ştecherului în priză, agregatul de răcire 
nu porneşte, însă pe afişajul temperaturii apare o valoare. 

– Este activat mod de prezentare. Apelaţi la serviciul pentru clienţi.

Puteţi remedia următoarele defecţiuni prin verificarea 
cauzelor posibile.

• Aparatul nu funcţionează. Verificaţi dacă
– aparatul este pornit,
– ştecherul este introdus în priză,
– siguranţa prizei este în regulă.

• Zgomotele sunt prea tari. Verificaţi dacă
– aparatul stă pe podea,
– mobila sau obiectele învecinate vibrează din cauza agregatului 

de răcire în funcţiune. Luaţi în considerare, că nu pot fi evitate 
zgomotele de curgere din circuitul de răcire.

• Temperatura nu este suficient de scăzută. Verificaţi
– setarea conform secţiunii „Reglarea temperaturii“, a fost setată 

valoarea corectă?
– dacă termometrul introdus separat afişează valoarea corectă.
– Evacuarea aerului este în ordine?
– Locul de montare este prea aproape de o sursă de căldură?

Dacă nu există niciuna dintre 
cauzele de mai sus şi nu puteţi 
îndepărta dvs. defecţiunea, 
vă rugăm să vă adresaţi celui 
mai apropiat serviciu pentru 
clienţi. Comunicaţi-ne denu-
mirea tipului (1), numărul de 
service  (2)şi numărul de serie 
(3)de pe placa tipologică. 

Poziţia plăcii tipologice este indicată în capitolul Descrierea 
aparatului.

Scoaterea din funcţiune
Dacă aparatul este scos din funcţiune pentru un timp îndelungat: 
Opriţi aparatul, scoateţi ştecherul din priză sau opriţi, respectiv 
deşurubaţi siguranţele presetate. 

Curăţaţi aparatul şi lăsaţi uşa deschisă pentru a preveni formarea 
mirosurilor. 

Aparatul îndeplineşte dispoziţiile în vigoare privind siguranţa şi 
corespunde directivelor europene 2014/30/EU şi 2014/35/EU.
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