
ВНИМАНИЕ:

Прочетете внимателно инструкциите за работа преди да
използвате охладителя

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА
ОХЛАДИТЕЛ ЗА БУТИЛКИ И ВИНО

МОДЕЛ
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Уважаеми Потребителю;

Благодарим Ви за интереса към нашия продукт. Този охладител за
бутилки е резултат от години опит и разработки на съвременни
технологии.

За да извлечете максимална полза от Вашия охладител за бутилки, моля,
прочетете внимателно и спазвайте инструкциите за работа.



СЪДЪРЖАНИЕ

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
ИНСТАЛИРАНЕ
СХЕМА НА ОХЛАЖДАНЕ
СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ
ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ
НЕЩА, КОИТО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ ПРЕДИ ДА
ПОВИКАТЕ СЕРВИЗЕН ТЕХНИК



ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
 Моля, прочетете инструкциите внимателно и ги запазете за

допълнителна информация за Вашия охладител.

 Отговорност на потребителя е да работи с уреда в съответствие с

дадените инструкции.

 Свържете се с търговеца незабавно, ако установите каквато и да е

неизправност във Вашия охладител.

 Поставете охладителя в сухо и чисто място.

 Основните електрически връзки трябва да бъдат направени от обучени

електротехници.

 Вашият охладител работи само при 230V AC – 50Hz

 Контактите, които се използват трябва да бъдат заземени.

 Не ремонтирайте или не почиствайте Вашия охладител, докато работи.

 Винаги помнете, че всички електрически устройства са потенциален

източник на опасност.

 Винаги внимавайте стоките, които ще бъдат съхранявани в охладителя

да бъдат опаковани и покрити.

 Дръжте охладителя далеч от източници, излъчващи силна топлина

(например фурна, готварска печка) и не го излагайте на директна

слънчева светлина.

 Никога не поставяйте експлозивни и запалими предмети в охладителя.

 Не покривайте вентилационните отвори, които са от задната и горната

страна на охладителя. Никога не поставяйте нищо върху охладителя.

 Не оставяйте деца да играят около охладителя или да се качват върху

него.

 За почистване използвайте само вода.

ВНИМАНИЕ:
-Този уред не трябва да бъде включван 3 часа,
след като е бил пренасян.

- Този уред не трябва да бъде монтиран и
експлоатиран на открито!!!



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Този охладител за бутилки е предназначен да охлажда и съхранява вода,
плодови сокове, коли, мляко и други млечни продукти, съхранявани в
затворени контейнери, бутилки и метални кутии.

Стъклопакетът на този уред е без UV защита,
поради което не трябва да бъде излаган на пряка
слънчева светлина. Излагането на уреда на пряка
слънчева светлина може да доведе до
неефективност в работата му и невъзможност да

охлади съхраняваните продукти.

ИНСТАЛИРАНЕ

За безопасност при транспортиране, под охладителя има дървен палет.
Отстранете този палет и поставете шкафа в изправено положение (върху
равна основа) като използвате регулируемите винтове на основата. За да
отвиете дървения палет, наклонете шкафа на приблизително 45° (вижте
фигура 1) спрямо хоризонталата и отвийте винтовете с подходяща
отвертка.

Фигура 1
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Поставете шкафа на подходящо, според инструкциите за безопасност
място. Поставете го в изправено положение. Можете да направите това
като използвате регулируемите винтове от долната страна и като
използвате воден нивелир (Фигура 2).

Фигура 2

Когато шкафът е поставен върху килим или върху дървен под, може да се
наложи повторно регулиране.

Ако искате да инсталирате вашия охладител в ниша между стени, трябва
да обърнете внимание на следващите три точки;

1- Трябва да има поне 15 см свободно пространство над охладителя
на бутилки, за да може охлаждащата система да работи нормално
(Фигура 3).

Фигура 3
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2- Тъй като охладителят на бутилки заема повече място по ширина,
когато вратата е отворена, вратата трябва или да бъде извън
повърхността на стените (вижте фигура 4), или трябва да има
достатъчно пространство, поне 1,5 см от страната на пантите (вижте
фигура 5).

Фигура 4 Фигура 5

3- Разстоянието до стената от страната на пантите трябва да бъде с
достатъчна дължина. В противен случай, вратата пречи при почистване
и смяна на телените рафтове (вижте фигура 6)

Фигура 6

4- След инсталиране, контактът трябва
да бъде достъпен



СМЯНА НА ЛАМПАТА

Има два пластмасови капака, покриващи мястото на лампата. Отвийте
един от пластмасовите капаци с подходяща отвертка (вижте фигура 7).
Отстранете екрана (вижте фигура 8) и сменете лампата. След смяната на
лампата, моля, поставете обратно екрана и завийте пластмасовия капак.

Фигура 7 Фигура 8



СХЕМА НА ОХЛАЖДАНЕ

СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ

ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА

1- Свързваща клема
2- Термостат
3- Компресор
4- Вентилатор
5- Вентилатор
6-7- Баластни съпротивления
8-9- Стартер
10-11- Лампа
12- Прекъсвач

Положения на термостата:
1 - 3 - охлаждане
4 - 5 - нормално
6 - 7 - студено
Положенията на термостата трябва да бъдат настроени според обстоятелствата, които са
описани по-долу;
- Температура на стаята
- Честота на отваряне на вратата
- количество бутилки, които се съхраняват в охладителя
- Положенията на стоките в охладителя
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ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

Първо, изключете охладителя и го изключете от контакта. За да
почистите вътрешността на охладителя, направете разтвор от една
чаена лъжичка сода бикарбонат и 0,5 литра топла вода. След това
използвайте този разтвор, за да почистите вътрешните повърхности на
охладителя с подходяща гъба.

Никога не използвайте вредни химични почистващи препарати (като
алкохол, киселина, разтворител, бензин), които имат лоша миризма и
трябва да бъдат почиствани. Подсушете охладителя, след като го
подсушите. Почистете външните повърхности на шкафа, като използвате
мека и влажна памучна кърпа.

За да работи охладителя ефикасно, от време на време почиствайте
проводниците на кондензатора в задната част на охладителя, като
използвате мека четка или електрическа прахосмукачка.

НЕЩА, КОИТО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ ПРЕДИ ДА
ПОВИКАТЕ СЕРВИЗЕН ТЕХНИК
Проблемите, пред които се изправяте, докато използвате охладителя,
може не винаги да са технически проблеми. Погрешна инсталация или
неправилно ползване могат да предизвикат проблеми в работата.

Преди да повикате сервизен техник, можете да установите причината и
евентуално сами да я отстраните.

АКО ОХЛАДИТЕЛЯ НЕ ЗАПОЧВА ДА РАБОТИ
Проверете дали електрическите връзки са направени правилно

Проверете дали не е изключено захранването

Проверете дали няма изключен/ изгорял предпазител

Може термостатът да е в положение “0”, поставете го в положение “4”
или “5”

Може да има проблем с компресора или термостата. Свържете се с
технически сервиз.

АКО КОМПРЕСОРЪТ РАБОТИ НЕПРЕКЪСНАТО
Проверете дали врата се отваря често.

Проверете дали продуктите са поставени правилно.

Проверете дали въздушната циркулация не е ограничена от поставените
на рафтовете продукти.

АКО ОХЛАДИТЕЛЯ ИЗДАВА СИЛЕН ШУМ
Проверете дали охладителя не се допира до стена или до някаква мебел.

АКО ОХЛАДИТЕЛЯ ОХЛАЖДА СЛАБО
Проверете дали вътрешния вентилационен вентилатор работи или не

Положението на термостата може да е „минимум”

Може би охладителят е препълнен
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ВНИМАНИЕ: ВАЖНО
Вашият охладител може да не работи, поради отворено термично реле
след много кратко прекъсване на захранването. Поради тази причина,
моля, изчакайте термичното реле да се охлади и възстанови само
връзката.

СЕРВИЗ

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен със
специален кабел или резервна част, доставена от производителя или
негов сервизен представител.

ВАЖНО:
Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с
ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с
недостатъчен опит и познания, освен ако те са наблюдавaни или
инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за
тяхната безопасност!

Децата трябва да бъдат наблюдавани да не играят с уреда!

„ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ОТПАДНИТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ
УРЕДИ ОТ КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”
Символът върху продукта или опаковката сочи, че този продукт
не може да се изхвърля заедно с битовите отпадъци.
Потребителят е отговорен за изхвърлянето на такъв вид

отпадъци, особено електрически и електронни, в определената за това
„точка”. Разделното събиране и рециклиране на това оборудване
допринася за опазване на природните ресурси и гарантира рециклирането
им с оглед опазване на околната среда и здравето. За по-подробна
информация относно реда на изхвърляне на електрически и електронни
отпадъци следва да се обърнете към местните компетентни власти,
службата за събиране на битови отпадъци или фирмата, от която сте
закупили продукта.

Този продукт е разработен и отговаря нa всички eвропейски
директиви
и изисквания.



EC ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото декларираме на собствена отговорност, че настоящият продукт е в
съответствие с изискванията на следните EC директиви и стандарти.

Продукт: ОХЛАДИТЕЛ ЗА БУТИЛКИ
Модел: CL 390 VGC,CL 390 V2GC,CL 390 V2G,CL 390 VGCB,CL 390 VGB,CL 390 VGCSZ, CLW

390 VG,CL 365 VGC,CL 390 VG,CL 390 VS, CL 550 VGC,CL 110V2GC,CL 100 VGC,CL
100 VGCS,CL 50 VGC, CL 25C

EС директивите, включени в тази декларация

(73/23/EEC)         2006/95/EC Директива за ниско напрежение
(89/336/EEC)       2004/108/EC Директива за електромагнитна съвместимост

Приложими синхронизирани стандарти

EN 60335-2-89
EN 55014-1
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 50366-1


