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NAVODILA ZA UPORABO 
 
 
 

Model: 

DX-48.130KF 
 

VINSKA VITRINA 
 

     
 
 

Hvala za nakup naše vinske vitrine, želimo da bo naš najkakovostnejši izdelek 
poskrbel za vaše vino. Pred začetkom uporabe vinske vitrine prosimo preberite in 
sledite varnostnim navodilom in navodilom za uporabo. 

uros
Rectangle

uros
Typewriter
DXFH-48.130



 NAVODILA ZA UPORABO 

115 

KAZALO 
 

1. VINSKA VITRINA - VARNOST .................................................................................................. 116 

2. POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA .................................................................................. 117 

3. DELI IN KARAKTERISTIKE ...................................................................................................... 119 

4. POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA .................................................................................. 120 

5. NAVODILA ZA NAMESTITEV ................................................................................................... 121 

5.1. PRED UPORABO VINSKE VITRINE............................................................................................ 121 
5.2. NAMESTITEV VINSKE VITRINE ................................................................................................ 121 
5.3. ELEKTRIČNA POVEZAVA ........................................................................................................ 122 
5.4. VMESNI KABEL ZA PODALJŠEVANJE........................................................................................ 122 

6. UPRAVLJENJE VINSKE VITRINE ............................................................................................ 123 

6.1. NASTAVITEV TEMPERATURE .................................................................................................. 123 
6.2. KOLIČINA HRANJENJA ........................................................................................................... 123 

7. NEGA IN VZDRŽEVANJE ......................................................................................................... 124 

7.1. ODMRZOVANJE VINSKE VITRINE ............................................................................................. 124 
7.2. ČIŠČENJE VINSKE VITRINE..................................................................................................... 125 
7.3. ČAS DOPUSTA ...................................................................................................................... 125 
7.4. PREMIKANJE VINSKE VITRINE ................................................................................................ 125 
7.5. NASVETI ZA PRIHRANEK ENERGIJE ......................................................................................... 125 

8. PROBLEMI Z VAŠO VINSKO VITRINO? ................................................................................. 126 

9. ELEKTRIČNA SHEMA .............................................................................................................. 127 

 



 NAVODILA ZA UPORABO 

116 

 
 

PROIZVOD JE NAMENJEN LE ZA HRANJENJE VINA. 
 
 
 
 

1. VINSKA VITRINA - VARNOST 
 
 

 

VAŠA VARNOST IN VARNOST DRUGIH JE ZELO POMEMBNA. 
 
 
 

Pripravili smo veliko pomembnih varnostnih sporočil v navodilih za vašo napravo. Preberite in sledite 
varnostna navodila. 
 
  

To je varnostni simbol. Ta simbol sporoča 

nevarnost ki lahko ubije ali poškoduje vas ali 

druge. Vsa varnostna sporočila bodo sledila 

varnostnemu  simbolu ali besedam 

“NEVARNOST”, “OPOZORILO” or 

“PAZLJIVO”. 

 
 

Nevarnost pomeni da lahko napaka povzroči 

resne osebne poškodbe ali smrt. 

 
 

Opozorilo pomeni da lahko napaka povzroči 

obsežno napako naprave, resno osebno 

poškodbo ali smrt. 

 
 

Pazljivo pomeni da lahko napaka povzroči 

manjšo ali srednjo osebno poškodbo, ali 

poškodbo naprave. 

 
 
Vsi varnostni nasveti vas bodo obvestili da boste seznanjeni z rizikom in vam sporočili kako zmanjšati 

možnost poškodbe in naj vam sporočijo kaj se lahko dogodi v kolikor ne spoštujete navodil.  



 NAVODILA ZA UPORABO 

117 

 

2. POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA 
 
 

Pred postavitvijo poskrbite da je naprava pravilno postavljena in nivelirana 

kakor je opisano v navodilih, pazljivo preberite navodila. Da zmanjšate 

možnost požara, električnega šoka ali poškodbe med uporabo naprave 

sledite osnovnim navodilom in tudi naslednje: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Vključite v vtičnico ki je pravilno ozemljena, ne uporabljajte adapterja ali 

podaljška. 

 Priporočeno je da je posebna vtičnica in napeljava le za vinsko vitrino. 

Uporabite vtičnico katera ne more biti izključena in onemogoča poteg 

vtiča iz vtičnice. 

 Nikoli ne čistite delov vinske vitrine z vnetljivimi tekočinami. Plini lahko 

povzročijo vžig ali eksplozijo. Ne shranjujte ali uporabljajte bencina ali 

druge vnetljive tekočine zraven te ali kakšnih drugih naprav. 

 Pred čiščenjem ali vzdrževanjem prevrite da je napajalni kabel izključen 

iz napajanja. Takšna napaka lahko povzroči električni šok ali smrt. 

 Ne vključite ali izklapljajte električni vtič v kolikor imate mokre roke. 

 Ne menjajte ali popravljajte katerikoli element v vinski vitrini če to ni 

priporočeno v teh navodilih. Vsa servisna dela mora opravljati 

pooblaščeni serviser. 
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FOLLOW WARNING CALL OUTS BELOW ONLY WHEN APPLICABLE TO YOUR MODEL 
 

 Za premikanje ali montažo vinske vitrine sta potrebna dva drugače si 

lahko poškodujete hrbtenico. 

 Za pravilno ventilacijo mora biti prednja stran vitrine popolnoma prosta. 

Vinsko vitrino postavite v zračni prostor z temperaturo nad 60°F (16°C) 

in pod 90°F (32°C). Naprava mora biti v prostoru kjer je varovana od 

vetra, dežja in vodnih kapljic. 

 Vinska vitrina ne sme biti postavljena poleg pečice, žara, ali drugih 

izvorov toplote. 

 Vinska vitrina mora biti nameščena z električnimi napeljavami kakor je 

potrebno po lokalnih zakonih. Električna napetost mora biti (220-240V in 

50 Hz), pravilno ozemljeno v skladu z Nacionalnim električnim zakonom. 

 Ne upogibajte ali preščipnite napajalni kabel vinske vitrine. 

 Varovalka naj bo 15 amperska. 

 Vinska vitrina mora biti pravilno nivelirana, da lahko deluje pravilno. 

Morda boste morali naravnati nivelacijske nogice da dosežete pravilni 

položaj. 

 Nikoli ne dovolite da se otroci igrajo, upravljajo ali plezajo v notranjosti 

vinske vitrine. 

 Ne uporabljajte močna sredstva za čiščenje ali grobe krpe za čiščenje, 

saj lahko poškodujete notranjost. 

 Ne uporabljajte to napravo za druge namene kakor je njen namen. 
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3. DELI IN KARAKTERISTIKE 
 

 

  
 

 

 

 

 

1 Ohišje 4 Kovinske police 

2 Steklena vrata 5 Po višini nastavljive nogice 

3 Zgornji pant (lahko ga obrnemo)   
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4. POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA 
 
 

WARNING 
Da se izognete možnosti požara, električnega 

šoka ali poškodbe med uporabo naprave 

sledite pomembnim navodilom: 

 
 

 Preberite navodila pred uporabo vinske vitrine. 

 DANGER or WARNING:  Možnost da se otrok zapre v vitrino.   

Problem da se otrok zagozdi, zapre ali zaduši v napravi niso problemi preteklosti. 

Težava lahko nastopi če nismo pozorni četudi vitrino le nekaj dni postavimo v 

garažo. 

 Ko zavržete staro vinsko vitrino: Odstranite vrata. Pustite police v vitrini da otrok 

ne more splezati notri. 

 Nikoli ne dovolite da se otroci igrajo, upravljajo ali plezajo v notranjost naprave. 

 Nikoli ne čistite naprave z vnetljivimi tekočinami. Plini lahko povzročijo požar ali 

eksplozijo. 

 Nikoli ne shranjujte ali uporabljajte bencina ali druge vnetljive tekočine zraven te ali 

kakšnih drugih naprav. Plini lahko povzročijo požar ali eksplozijo. 

 Ne menjajte ali popravljajte katerikoli element v vinski vitrini če to ni priporočeno v 

teh navodilih. Vsa servisna dela mora opravljati pooblaščeni serviser. Menjajte 

varovalko z varovalko istega tipa. 

 
 

-Shranite ta navodila- 
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5. NAVODILA ZA NAMESTITEV 
 

5.1. Pred uporabo vinske vitrine 
 

 Odstranite zunanjo in notranjo embalažo. 

 Preverite da so vsi naslednji deli prisotni: 

o 6 polic  

o Navodila za uporabo 

 Očistite notranjost z toplo vodo in mehko krpo. 

 

5.2. Namestitev vinske vitrine 
 

 Pred vklopom počakajte 24 ur da se hladilni plin umiri po transportu.  

 Vinska vitrina je  namenjena za samostojno postavitev ali vgradnjo. 

 Namestite vinsko vitrino na ravna trdna tla ki bodo zmogla težo polne 

vitrine.  

 Na zadnji strani in ob straneh pustite 1-5 cm prostora za zrak da se bo 

vitrina lahko hladila. 

 Namestite vinsko vitrino proč od direktnih sončnih žarkov in drugih 

izvorov toplote (pečica, radiator, grelec..ipd.). Sončni žarki lahko vplivajo 

na površino naprave in povečajo porabo električne energije. Hladno 

okolje lahko tudi vpliva na delovanje vinske vitrine. 

 Vinska vitrina je hlajena z kompresorsko tehnologijo. 

 Ne nameščajte vinske vitrine v vlažno območje.  

 Napajanje naj bo namenjeno le za vinsko vitrino in naj bo dobro 

ozemljeno. Vse nejasnosti glede električne napeljave in ozemljitve 

rešujte z pooblaščenim serviserjem ali električarjem. 

 Po vklopu počakajte 2-3 ure da se temperatura v vinski vitrini zniža pred 

polnjenjem z steklenicami. 
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5.3. Električna povezava 
 

WARNING 
Nepravilna uporaba ozemljitve lahko povzroči 

električni šok. V kolikor je napajalni kabel 

poškodovan naj ga zamenja pooblaščena oseba. 

 

 

 Ta naprava naj bo pravilno ozemljena za vašo varnost. Napajalni kabel 

je ozemljen in ga je potrebno vključiti v ozemljeno vtičnico da zmanjšamo 

možnost električnega šoka. 

 Ne zamenjujte originalni vtič pod nobenimi pogojim zaradi vaše varnosti 

mora biti naprava pravilno ozemljena. 

 Ta naprava potrebuje standardni 220-240 V / 50Hz ozemljeno vtičnico. 

Preverite vtičnico da je pravilno ozemljena. 

 Napajalni kabel mora biti varno speljan za napravo da ni možnosti 

poškodbe. 

 Aparat mora biti vključen v posebno vtičnico ki je namenjena le za ta 

aparat, ki ima pravo napetost kakor je navedeno na aparatu. Tako bo 

naprava delovala optimalno in tudi onemogočimo možnost obremenitve 

napeljave in posledično požara. Nikoli ne izključite naprave tako da 

povlečete za kabel.  Vedno primite čvrsto vtikač in ga izvlecite iz vtičnice. 

Takoj zamenjajte ali popravite napajalni kabel ki je kakorkoli poškodovan. 

Ne uporabljajte kabla ki je porozen, se vidijo vzdolžni kanali na njemu ali 

na koncih. Med premikanjem naprave bodite pazljivi da ne poškodujete 

napajalni kabel. 

 

5.4. Vmesni kabel za podaljševanje 
 

Zaradi potencialnih možnosti nevarnosti ni priporočljivo uporabljati vmesnih 

podaljškov kabla. Vendar v kolikor uporabljate podaljšek je potrebno da je 

ozemljen in izhod ki ima 220-240 V in vsaj 10 A. 
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6. UPRAVLJENJE VINSKE VITRINE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Thermostat 

2- Light Switc 

3- LED Light 

 

 

6.1. Nastavitev temperature 
 

 Za nadzor notranje temperature, prilagodite nastavitve glede na 

temperaturo okolice ali namenom uporabe.  

 Ko prvič vklopite enoto, nastavite temperature na "7".  

 Razpon temperature nadzirate med "0" do "7". Po 24-48urah, nastavite 

temperaturo na nastavitev ki vam najbolj ustreza oz nastavitev "4" 

predlagamo za hlajenje doma ali v pisarni. 

 
OPOZORILO: 
 

 Nastavitev temperature v spodnjem predelu mora biti vedno nižja kakor 

je temperatura v zgornjem predelu. 

 V kolikor je naprava izključena, napetost pade ali jo izključite sami 

počakajte 3 do 5 min predno jo ponovno vključite. V kolikor poizkusite 

vključiti napravo prej je ne boste morali vključiti. 

 

6.2. Količina hranjenja 
 

Vinska vitrina je namenjena za 48 (0,75) steklenic. Število steklenic se lahko 

spremeni zaradi dimenzije steklenic in tako lahko varira količina steklenic ki 

jih lahko hranimo v vinski vitrini. Največja količina steklenic je v kolikor 

hranimo tradicionalne Bordeaux 750 ml steklenice. 
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Skica izvlečnih in displaj polic za DX-48.130K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. NEGA IN VZDRŽEVANJE 
 

7.1. Odmrzovanje vinske vitrine 
 

Naprava se odmrzne mehansko.Uparjalnik na zadnjem delu vinske vitrine 

odmrzuje avtomatsko. Kondenz se zbira za zadnjo steno naprave in teče 

skozi cev do zbiralnika ob kompresorju kjer izhlapeva. 
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7.2. Čiščenje vinske vitrine 
 

 Izključite vinsko vitrino, odstranite steklenice in police. 

 Očistite notranje površine z raztopino tople vode in soda bikarbono. 

Raztopina naj bo 2 tablete sode bokarbona z 1 litrom. 

 Očistite police z blago raztopino vode in detergenta. 

 Zunanjost vinske vitrine očistite z blago raztopino tople vode in 

detergenta. Dobro sperite in osušite z čisto mehko krpo. 

 Iztisnite vodo iz krpe pred čiščenjem električnih delov. 

 

7.3. Čas dopusta 
 

 Kratki dopust: Vinska vitrina lahko deluje normalno med odsotnostjo 

manj kakor 3 tedne. 

 Dolgi dopust: V kolikor vinske vitrine ne bomo uporabljali več mesecev 

jo izpraznite in izključite iz omrežja. Očistite in posušite notranjost 

popolnoma. Pustite vrata malo odprta (blokirajte da se ne zaprejo) da 

preprečite plesen ali neprijetne vonjave. 

 

7.4. Premikanje vinske vitrine 
 

 Odstranite vse steklenice. 

 Vse elemente kateri niso pritrjeni v napravi (police) pritrdite z lepilnim 

trakom. 

 Z lepilnim trakom pritrdite vrata. 

 Zunanjost vitrine zaščitite z pregrinjalom ali podobno. 

 

7.5. Nasveti za prihranek energije 
 

 Vinska vitrina naj bo postavljena na najhladnejšem delu sobe stran od 

vseh naprav, ki proizvajajo toploto, odmaknjena od sončnih žarkov. 

 V kolikor vstavimo preveč steklenic v vitrino mora kompresor delovati 

dalj časa.  
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8. PROBLEMI Z VAŠO VINSKO VITRINO? 
 

Veliko napak lahko sami enostavno rešite. Poizkusite spodnje predloge, da vidite kako lahko rešite 

težavo pred klicanjem servisa. 

 
POMOČ PRI ODPRAVLJANJU NAPAK 

 

PROBLEM VZROK 

Vinska vitrina ne deluje. 
Ni priključena na napetost. 

Pregorela varovalka. 

Pogosti vklop/izklop. 

Temperatura v prostoru je previsoka. 

Vrata odpiramo prepogosto. 

Vrata niso zaprta popolnoma. 

Temperatura ni nastavljena pravilno. 

Tesnilo na vratih se ne prilega dobro. 

Vinska vitrina ni dovolj čista. 

Vibracije. 
Preverite da je vitrina postavljena popolnoma 

horizontalno. 

Vinska vitrina med delovanjem povzroča preveč 
hrupa. 

Hrup lahko prihaja od hladilnega plina kar je 

normalno. 

Po končanem ciklu lahko slišite klokotanje zaradi 

pretoka hladilnega plina. 

Krčenje in širitev notranjih sten lahko povzroči 

pokanje in škripanje. 

Preverite da je vitrina postavljena popolnoma 

horizontalno. 

Vrata se ne zapirajo popolnoma. 

Preverite da je vitrina postavljena popolnoma 

horizontalno. 

Smer odpiranja je bila spremenjena in niso bile 

dobro nastavljena. 

Tesnilo je umazano. 

Police niso postavljene na pravem mestu. 
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9. ELEKTRIČNA SHEMA 
 

 

 
 

 

Aparat je opremljen s sistemom za vzdrževanje vlage v vitrini. V izjemno suhih podnebjih jo 
boste morda morali uporabljati. Napolnite posodico za vzdrževanje vlage ¾ z vodo, ter jo 
pričvrstite na zgornjo polico v vaši vinski vitrini. Redno preverjajte nivo vode ter ponovno dotočite 
če je to potrebno. Poskrbite, da je posodica dobro pritrjena  na zgornjo polico, da bi se izognili 
razlitju vode. 

 

 

  Ta oznaka pomeni, da izdelka ne smete odvreči skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki 
po vsej EU. Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi 
nenadzorovanega odlaganja odpadkov, ga odgovorno reciklirajte ter tako spodbudite trajnostno 
vnovično uporabo materialnih virov. Če želite vrniti svojo rabljeno napravo, prosimo uporabite 
sistem vračanja in zbiranja, ali se obrnite na prodajalca, kjer ste proizvod kupili. Oni lahko varno 
ter osveščeno reciklirajo ta izdelek. 
 

 
 


