
INSTRUKCJA   OBSŁUGI   PANELU   STEROWANIA 

Zaleca się instalowanie urządzenia w miejscu, w którym temperatura otoczenia wynosi 16-43 ° C. Jeśli temperatura 

otoczenia jest powyżej lub poniżej zalecanej temperatury, może to wpłynąć na działanie urządzenia i uzyskanie 

temperatury w chłodziarce w granicach 5-20 °C może być niemożliwe. 

 

Panel sterowania 

PCLV160 / PCLV205 / PCLV250 

 

 

 

 

 

- Naciśnij        przycisk przez 5 sekund, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.. 

 
- Wszystkie funkcje zostaną zablokowane po 20 sekundach, jeśli nie ma żadnej operacji,  

naciśnij          przez 5 sekund, aby je odblokować. Gdy wszystkie elementy sterowania są zablokowane,  

białe światło LED         będzie włączone. Po naciśnięciu dowolnego przycisku przy zablokowanych funkcjach,  

białe światło LED          będzie migać, aby ostrzec użytkowników, że elementy sterujące są zablokowane. 

  
- Naciśnij         przycisk, aby włączyć lub wyłączyć lampkę LED. 

 
- Naciśnij         przycisk, aby włączyć lub wyłączyć wentylator, gdy wentylator jest włączony,  

niebieska dioda LED        będzie świecić. UWAGA: włączenie wentylatora zmienia winiarkę w jednostrefową z równą 

temperaturą w całej komorze chłodzenia. 

 
- Gdy funkcja chłodzenia jest włączona, zielona dioda LED        będzie świecić. 

    
- Naciśnij przycisk             lub              aby ustawić temperaturę w chłodziarce do wina.  Wybrana temperatura 

wzrośnie lub zmniejszy się o 1 ° C za każdym naciśnięciem przycisków. 

   
- Naciśnij razem            i             przytrzymaj przez 5 sekund, aby zmienić stopnie Celsjusza na Fahrenheita. 

- Naciśnij razem         i          przytrzymaj przez 5 sekund, aby przejść do trybu gotowości. W trybie gotowości 

wszystkie wyświetlacze, w tym 3 działające diody LED, będą wyłączone, ale lodówka nadal działa. Naciśnij dowolny 

klawisz, aby zatrzymać tryb gotowości. 

 

 

Wskazówka: zanurz odpowiedni termometr w przezroczystej szklanej butelce wypełnionej wodą i umieść go w 

środku winiarki. Zaczekaj co najmniej 24 godziny przed sprawdzeniem temperatury. Następnie wyreguluj 

termostat w świetle odczytanej temperatury i wymaganej. 

 

Uwaga: gdy chcesz przełączyć się z winiarki z jedną komorą o wielu temperaturach (gdy wentylator NIE jest 

włączony) do pojedynczej komory z winiarką o pojedynczej temperaturze (gdy wentylator jest włączony i 

wyrównuje temperaturę wewnętrzną) lub odwrotnie, konieczne jest odczekanie 72 godzin, zanim wewnętrzna 

temperatura wina zostanie prawidłowo uregulowana i ustabilizuje się. 
 

 

 

 

 



 

 

Chłodziarka do wina z jedną komorą z wieloma temperaturami: 
Wentylator jest wyłączony. 

 

    

 

Przykładowo: gdy ustawimy na panelu sterowania winiarki PCLV temperaturę 12 ° C, uzyskamy 16 ° C na 

górze, 12 ° C na środku i 8 ° C na dole chłodziarki. 

 

 

Chłodziarka do wina z jedną komorą o pojedynczej temperaturze: 
Włączony wentylator pozwala on na ujednolicenie temperatury we wnętrzu chłodziarki do wina.

   

 

 

Jednakowa  

temperatura  

w  

całej  

chłodziarce 

 

Dolna część przeznaczona do chłodzenia 

Górna część przeznaczona do chłodzenia 

Strefa z temperaturą 

ustawioną na panelu 

sterowania 

Od 6 °C do 8 °C różnicy temperatury między 

górą  a dołem winiarki w zależności od modelu 

 

Zmiana temperatury około + lub - 2 °C              

od temperatury ustawionej na panelu sterowania 


