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1. Загальні характеристики 

 

1. Правий верхній шарнір 

2. Світло 

3. Вентилятор 

4. Сенсор температури 

5. Випускне вікно (вентиляція) 

6. Полиця 

7. Вугільний фільтр 

8. Ніжка 

9. Замикач замку 

10. Нижній шарнір 

11. Скло 

12. Ущільнювач дверей 

13. Вимикач світла 

14. Температура 

15. Вимикач температури 

16. Дисплей температури 

17. Замок 

 

 

 



2. Технічні характеристики 

Модель WKM100-1 

Ємкість 100 л 

Напруга 220~240 В 

Струм 0.55 А 

Частота  50 Гц 

Клас захисту  

Кліматичний клас T/ST/N/SN 

Вхідна потужність 98 Вт 

Споживана потужність (кВт.год / 24 

год) 

0.44 

Діапазон регулювання температури 5-18°C 

Вага нетто 31 кг 

Вага брутто 34 кг 

Розмір форми (Ш × В × Г) 395 x 840 x 580 мм 

Розмір упаковки (Ш × В × Г) 460 x 888 x 645 мм 

 

Електрична схема 

 

 

 

 



3. Запобіжні заходи 

          

Для зниження ризику виникнення 

пожежі, ураження електричним 

струмом або травмування під час 

використання приладу, слід 

виконувати основні правила з 

техніки безпеки. 

 

• Будь ласка, прочитайте всю інструкцію перед установкою, 

експлуатацією або обслуговуванням приладу. 

• Небезпека і попередження: Недотримання техніки безпеки призведе до 

серйозних травм або смерті людей, пошкодження обладнання. 

• Небезпека для дитини. Перед тим як викинути старий холодильник, 

зніміть двері і залиште полиці на місці, тільки в цьому випадку дитина 

не зможе легко забратися в середину. 

• Небезпека ураження струмом. – Необхідне електричне заземлення. 

• Ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати або виконувати 

технічне обслуговування приладу до тих пір, поки електрика не буде 

відключена. 

• Не використовуйте подовжувач для підключення живлення до блоку. 

• Робоча поверхня завжди повинна бути в сухому стані. 

Важливі застережні заходи 

• Не піднімайте пристрій за допомогою дверної ручки. 

• Залиште прилад на 24 год. для того, щоб температура стабілізувалась. 

• Не закривайте внутрішні вентилятори. 

• Використовуйте тільки оригінальні запасні частини. Імітація деталей 

може призвести до порушень нормальної роботи та впливають на його 

роботу або продуктивність, що може призвести до втрати гарантії. 

 

4. Інструкція з установки 

Перед використанням: 

• Зніміть зовнішню і внутрішню упаковку. 

• Перед підключенням приладу до джерела живлення, залиште його 

протягом 2 годин. Це дозволить знизити ймовірність виникнення 

несправності в системі охолодження під час навантаження і 

розвантаження під час транспортування. 

• Очистіть внутрішню частину теплою водою за допомогою м'якої тканини. 



• Помістіть прилад на підлогу, яка є досить міцною для того, щоб 

витримати прилад, коли він повністю завантажений. 

• Щоб вирівняти прилад, відрегулюйте передні ніжки в нижній частині 

приладу. 

 

5. Експлуатація винного холодильника 

Як використовувати кнопку на панелі управління 

Ви можете встановити температуру за бажанням, натиснувши на кнопку. Є три 

кнопки на панелі  і  для регулювання температури на 1 °C, діапазон 

температур  від 5 до 18 °C. 

Ви можете включити або вимкнути внутрішню підсвітку, натиснувши на 

кнопку "Light". 

 

6. Догляд та технічне обслуговування 

Очищення винного холодильника 

• Вимкніть винний холодильник і вийміть пляшки. 

• Промийте внутрішню частину теплою водою розчином соди. Розчин 

повинен бути з розрахунком приблизно 2 столові ложки харчової соди на 

літр води. 

• Зовні винний холодильник повинен бути очищеним м'яким миючим 

засобом і теплою водою. 

 

Переміщення винного холодильника 

• Вийміть всі пляшки. 

• Закріпіть стрічкою всі незакріплені предмети всередині холодильника. 

• Підніміть вверх ніжки для уникнення пошкоджень. 

• Зав'яжіть двері стрічкою. 

• Переконайтеся, що винний холодильник залишиться в вертикальному 

положенні під час транспортування. 

 

 

 

 



7. Усунення проблем 

Багато проблем можна вирішити легко, заощаджуючи вартість можливого 

виклику служби. Наступні поради допоможуть вирішити проблему перед 

викликом сервісного центру. 

Проблема Можливі причини 

Винний холодильник не працює. ✓ Прилад потребує іншої напруги. 

✓ Спрацював автоматичний 

вимикач або перегорів 

запобіжник. 

Винний холодильник не достатньо 

охолоджує. 

✓ Перевірте регулятор 

температури. 

✓ Двері відчиняються занадто 

часто. 

✓ Двері не повністю зачинені. 

✓ Немає відповідного ущільнення 

дверей. 

✓ Винний холодильник не має 

правильного зазору. 

Підсвітка не працює. ✓ Зверніться до сервісного центру. 

Вібрація. ✓ Перевірте чи винний 

холодильник встановлений  на 

стійкій поверхні. 

Винний холодильник працює занадто 

шумно. 

✓ Винний холодильник 

встановлений не на стійкій 

поверхні. 

✓ Перевірте вентилятор. 

Двері не закриваються належним 

чином. 

✓ Винний холодильник 

встановлений не на стійкій 

поверхні. 

✓ Двері встановлені не правильно. 

✓ Ущільнення є не достатньо 

щільним. 

LED дисплей нічого не відображає. ✓ Панель управління не працює. 

✓ Існує певна проблема з вилкою. 

Збій LED дисплею. ✓ Погана якість дисплею. 

Кнопки не функціонують. ✓ Пошкоджена панель регулятора 

температури. 

 


