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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
     
~WARNING~   To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury when using you 

appliance, follow these basic precautions

·Read all instructions before using the Wine Cooler.
Technical specifications may be jubject to the entity or rating label without notice since products 
are under continuous improvement. No prior notice will be given for any changes of technical 
specifications or spare parts .
·DANGER or WARNING: Risk of child entrapment.
  Child entrapment and suffocation are not problems of the past. Junked or abandoned appliances 

are still dangerous…even if they will “just sit in the garage a few days”.
·Before you throw away your old Wine Cooler or any appliance:  Remove the door. Leave 

the shelves in place so that children may not easily climb inside.
·Never allow children to operate, play with, or crawl inside the appliance.
· Never clean appliance parts with flammable fluids. The fumes can create a fire hazard or 

explosion.
·Do not store or use gasoline or any other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or 

any other appliance. The fumes can create a fire hazard or explosion.
.This product can not be taken alone by infants, disabled, sensory disabled, psychotic, those who 
lack of experiences and civilization.
.If the power cord is damaged, in order to avoid risks, it must be repaired by the manufacturer, the 
maintenance department or similar professionals.
-Save these instructions-

            
INSTALLATION INSTRUCTIONS

Before Using Your Wine Cooler
·Remove the exterior and interior packing.
·Before connecting the Wine Cooler to the power source, let it stand upright for approximately 2 hours. This will 

reduce the possibility of a malfunction in the cooling system from handling during transportation.
·Clean the interior surface with lukewarm water using a soft cloth.
·Install the handle on the left side of the door.

Installation of Your Wine Cooler
·This appliance is designed for free standing or built-in (full recessed) installation.
· Place your Wine Cooler on a floor that is strong enough to support it when it is fully loaded. To level your Wine 

Cooler, adjust the front leveling legs at the bottom of the Wine Cooler .
·Locate the Wine Cellar away from direct sunlight and sources of heat (stove, heater, radiator, etc.). Direct 

sunlight may affect the acrylic coating and heat sources may increase electrical consumption. Extreme cold 
ambient temperatures may also cause the unit not to perform properly.

·Avoid locating the unit in moist areas.
·Plug the Wine Cooler into an exclusive, properly installed-grounded wall outlet. Do not under any circumstances 

cut or remove the third (ground) prong from the power cord. Any questions concerning power and/or grounding 
should be directed toward a certified or an authorized products service center.

Defrosting:

During its running, wine cooler has got one time defrosting process per 8 hours and defrosting will last about 30 
minutes. The defrosting water will collected by evaporator drip tray and automatically evaporated. At the process 
of defrosting, the temperature display may be higher than the setting temperature.
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OPERATING YOUR WINE COOLER

Recommended temperatures for Chilling Wine.
Red Wines:         15-180C (59-64.40F)
Dry /White Wines     9-140C (48.2-57.20F)
Sparkling Wine       5-80C (41-46.40F)

The above temperatures may vary slightly depending on whether or not the interior bulb is ON or OFF or 
whether the bottles are located on the upper/middle or lower section.

·The controls of your wine cooler
The Wine cooler should be placed in where the ambient temperature is between 16-35℃.If the ambient 
temperature is above or below this range, the performance of the unit may be affected. For example, placing 
your unit in extreme cold or hot conditions may cause interior temperatures to fluctuate.

 ON/OFF Power
To turn the appliance on or off, press the ON/OFF button. 

 Setting the temperature Control 
-Each cooling compartment of the Wine Cooler (upper and lower) is independently controlled. To set the 

temperature: 
Connect the power cord to a properly grounded outlet. In the event of a power interruption, all previous 
temperature settings are automatically erased and each compartment will default to a preset temperature 
setting of : 5℃for upper compartment and 12℃for lower compartment.

-Set the desired cooling temperature by pressing the corresponding buttons  for  “set upper / set lower” program. 
Each depression of the buttons will scroll through the available temperature settings (for each compartment) 
in reduction of 1 degree. The temperature selected will flash in the LED display for approximately 5 seconds, 
then revert back to display the temperature of the internal cooler. 

 Upper compartment : 
The temperature setting can be adjusted from 5℃ to 10℃. 

 Lower compartment :
The temperature setting can be adjusted from 10℃ to 18℃. 

-To view the “set” temperature (anytime) press one time, the “set” temperature will temporarily “flash” in the LED 
display for 5 seconds. 

-This unit has the option to display temperatures in either Celsius or Fahrenheit. To change the setting, press 
and hold both buttons (Set Upper/Set Lower) simultaneously for approximately 5 seconds, 

ENG
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 Cooling
Indicator light illuminates to signify the cooling mode is currently in operation.

 Interior Light
You can turn the interior light ON or OFF by pushing the button marked with the “bulb” symbol. The light will 
be turned off automatically if it remains ON for 10 minutes. You have to push the button marked with the “bulb” 
symbol again and the light will turn back on. For best storage of wine, keep the light off except when viewing. 

NOTE: 
-If the unit is unplugged, turned off or if there is a power failure, you must wait 3 to 5 minutes before restarting 
the unit. If you attempt to restart before this time delay, the Wine Cooler will not start working. 

-When you use the Wine Cooler for the first time, or restart the Wine Cooler after having been shut off for a long 
time, there could be a few degrees variance between the temperature you select and the one indicated on the 
LED readout. This is normal and is due to the length of the inactivation time. Once the wine Cooler is running 
for a few hours everything will be back to normal. 

.
CARE AND MAINTENANCE

Cleaning Your Wine Cooler
·Turn off the power, unplug the appliance, and remove all items including shelves and racks. 
·Wash the inside surfaces with a warm water and baking soda solution. The solution should be about 2 

tablespoons of baking soda to a quart of water.
·Wash the shelves with a mild detergent solution.
·Wring excess water out of the sponge or cloth when cleaning area of the controls, or any electrical parts.
·Wash the outside cooler with warm and mild liquid detergent. Rinse well and wipe dry with a clean soft cloth.
-Defrosting occurs automatically inside of the wine cooler during operation. Approximately every 8 hours, the 

compressor will stop running for about 30 minutes. During defrosting the temperature will higher than you 
set.  The defrost water is collected by the evaporating tray and evaporates automatically。

Power Failure
·Most power failures are corrected within a few hours and should not affect the temperature of your appliance 

if you minimize the number of times the door is opened. If your power is going to be off for a longer period of 
time, you need to take the proper steps to protect your contents.

Vacation Time
·Short vacations: Leave the Wine Cooler operating during vacations of less then three weeks. If you turn off the 

Wine Cooler for extended periods, leave the door slightly ajar to prevent odor building inside the appliance.

Transporting you Wine Cooler

If you need to move your Wine Cooler once the box has been discarded:

·Securely tape down all loose items (shelves) inside your appliance.
·Turn the adjustable leg up to the base to avoid damage.
·Tape the door shut.
·Be sure the appliance stays secure in the upright position during transportation. Also protect the outside of the 

appliance with a blanket, or similar item.

ENG
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Energy saving Tips
The Wine Cooler should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances ,and 
out of the direct sunlight.

PROBLEMS WITH YOUR WINE COOLER
You can solve many common Wine Cooler problems easily, saving you the cost of a possible service call.  
Try the suggestions below to see if you can solve the problem before calling the servicer.

TROUBLESHOOTING GUIDE

PROBLEM POSSIBLE CAUSE

Wine Cooler does not operate. Not plugged in.
The appliance is turned off.
The circuit breaker has tripped or a fuse has 
blown

Wine Cooler is not cold enough. Check the temperature control setting.
External environment may require a higher 
setting.
The door is opened too often.
The door is not closed completely.
The door gasket does not seal properly.

Turns on and off frequently. The room temperature is hotter than normal.
A large amount of contents has been added 
to the Wine Cooler.
The door is opened too often.
The door is not closed completely.
The temperature control is not set correctly.
The door gasket does not seal properly.

The light does not work. Not plugged in.
The circuit breaker tripped or a blown fuse.
The bulb has burned out.
The light button is “OFF”.

Vibrations. Check to assure that the Wine Cooler is 
level.

The Wine Cooler seems to make too 
much noise.

Some noise may come from the flow of the 
refrigerant, which is normal.
As each cycle ends, you may hear gurgling 
sounds caused by the flow of refrigerant in 
your Wine Cooler.
Contraction and expansion of the inside 
walls may cause popping and crackling 
noises.
The Wine Cooler is not level.

The door will not close properly. The Wine Cooler is not level.
The door was reversed and not properly 
installed.
The gasket is dirty.
The shelves are out of position.

ENG
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مشاكل في برّاد النبيذ

ميكنك حّل الكثير من املشاكل الشائعة بسهولة، وستوّفر على نفسك كلفة اإلتصال مبركز الصيانة. جرّب اإلقتراحات 
أدناه لترى إذا كان باستطاعتك حّل املشكلة قبل اإلتصال بعامل الصيانة.

دليل تحديد المشاكل وحّلها
السبب احملتَملاملشكلة

ليس موصوالً بالكهرباء.برّاد النبيذ ال يعمل

اجلهاز ُمطفأ.

متّ تفعيل قاطع الدارة الكهربائية أو ثمة صمامة 
كهربائية محترقة.

حتقق من إعدادات ضبط احلرارة.برّاد النبيذ ليس بارداً مبا يكفي

قد تستدعي احلرارة اخلارجية أن ترفع درجة احلرارة التي متّ 
ضبطها.

يُفتح الباب بنسبة متكررة جداً.

الباب غير مقفل جيداً.

حشّية الباب ال تُقفل بإحكام.

حرارة الغرفة أعلى من الطبيعي.البرّاد يشتغل وينطفئ بشكل متكرّر

أُضيفت كمية كبيرة من املنتجات إلى برّاد النبيذ.

يُفتح الباب بنسبة متكررة جداً.

الباب غير مقفل جيداً.

لم يتم ضبط إعدادات احلرارة بشكل صحيح.

حشّية الباب ال تُقفل بإحكام.

ليس موصوالً بالكهرباء.الضوء ال يشتعل

متّ تفعيل قاطع الدارة الكهربائية أو ثمة صمامة 
كهربائية محترقة.

احترقت اللمبة.

زرّ تشغيل الضوء ُمطفأ.

حتقق من أّن برّاد النبيذ موضوع بشكٍل مستٍواإلهتزاز

قد تكون بعض األصوات ناجتة عن جريان مادة التبريد، يُصدر برّاد النبيذ الكثير من األصوات
وهو أمر طبيعي.

عند انتهاء كل دورة، قد تسمع أصوات قرقرة نتيجة 
سيالن مادة التبريد في برّاد النبيذ.

إّن انقباض اجلدران الداخلية ومتّددها قد يُصدر أصوات 
طقطقة.

برّاد النبيذ ليس موضوعاً بشكٍل مستٍو.

ً برّاد النبيذ ليس موضوعاً بشكٍل مستٍو.الباب ال يُقفل جيدا

الباب معكوس وليس مركّباً بشكل صحيح.

حشّية الباب مّتسخة.

الرفوف غير متمركزة في وضعّيتها الصحيحة.
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مالحظة: 

- إذا كان اجلهاز غير مّتصل بالكهرباء، مطفأ أو في حال انقطاع التّيار الكهربائي، يجب أن تنتظر بني 3 و5 دقائق قبل إعادة 
تشغيل اجلهاز. إذا حاولت إعادة تشغيله قبل مرور هذه الدقائق احملدَّدة، لن يشتغل برّاد النبيذ. 

- عندما تستخدم برّاد النبيذ للمرة األولى، أو عندما تُعيد تشغيل برّاد النبيذ بعد تركه مطفأ لفترة طويلة، قد تختلف 
احلرارة التي تضبطها بضع درجات عن تلك احملدَّدة على شاشة الـ LED. هذا أمر طبيعي وهو نتيجة طول مدة اإلنقطاع 

عن التشغيل. حاملا يستمر برّاد النبيذ بالعمل لبضع ساعات، سيعود كل شيء إلى وضعه الطبيعي. 

العناية والصيانة
تنظيف بّراد النبيذ

- أطفئ اجلهاز، انزغ القابس من الكهرباء وانزع كافة األغراض مبا فيها الرفوف. 

- إغسل األسطح الداخلية باملاء الفاتر ومحلول صودا اخلَبْز. يجب أن يتألّف احمللول من حوالى ملعقتني كبيرتني من صودا 
اخلَبْز في ربع غالون من املاء.

- اغسل الرفوف مبحلول تنظيف لطيف.

- اعصر فائض املاء من اإلسفنجة أو اخِلرقة عند تنظيف أجزاء التحكُّم بالبرّاد أو أّي ِقطع كهربائية.

- اغسل اجلهة اخلارجية من البرّاد مبحلول تنظيف فاتر ولطيف. اشطف البرّاد جيداً ونّشفه بخرقة ناعمة ونظيفة.

- يتم تفعيل عملية إذابة اجلليد تلقائياً داخل برّاد النبيذ أثناء عمله. كل 8 ساعات تقريباً سيتوقّف الضاِغط عن العمل 
حلوالى 30 دقيقة. خالل عملية إذابة اجلليد سترتفع احلرارة عن تلك التي ضبّطها.  تتجّمع مياه اجلليد املذوَّب عبر 

رة فيتبّخر املاء تلقائياً. صينية تنقيط مبخِّ

انقطاع التّيار الكهربائي

- يتم تصليح معظم حاالت انقطاع التّيار الكهربائي خالل ساعات قليلة ولن تؤثّر على جهازك إذا قّللت من وتيرة فتح باب 
البرّاد. إذا كان انقطاع التّيار الكهربائي سيطول أكثر، يجب أن تّتخذ اخلطوات الالزمة حلماية محتوى البرّاد.

وقت اإلجازة
- إجازة قصيرة: اترك برّاد النبيذ شّغاالً خالل اإلجازات التي تقّل مّدتها عن 3 أسابيع. في حال أطفأت برّاد النبيذ لفترات 

طويلة، اترك الباب مفتوحاً قليالً لتجنُّب تراكُم الراوائح داخل البرّاد.

نقل بّراد النبيذ
إذا اضطررت إلى نقل برّاد النبيذ بعد التخّلص من علبته:

- ألِصق كافة األجزاء الفالِتة (الرفوف) بإحكام داخل برّادك.
- أدِر الِرجل القابلة للتعديل نحو القاعدة لتجنّب إحلاق الضرر بها.

- أقفل الباب وألِصقه.
- تأكّد من بقاء اجلهاز ثابتاً بشكل مستقيم خالل عملية النقل. وقُم أيضاً بحماية اجلهة اخلارجية من اجلهاز ببطانّية أو 

شيء مماثل.

اقتراحات لتوفير الطاقة
- يجب وضع برّاد النبيذ في املكان األكثر برودة في الغرفة، بعيداً عن األجهزة التي تولّد احلرارة وعن أشعة الشمس املباشرة.
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 زرّ التشغيل/ اإلطفاء

 .ON/OFF ّلتشغيل البرّاد أو إطفائه، اضغط على زر

 ضبط احلرارة 

- يتّم التحكُّم بكل حجرة تبريد في برّاد النبيذ (العلوية والسفلى) بشكٍل مستقّل. لضبط احلرارة: 

َّض بشكل صحيح. في حال انقطاع التّيار الكهربائي، مُتحى تلقائياً إعدادات  قم بوصل السلك الكهربائي بقابٍس مؤر
احلرارة كافًة التي متّ ضبطها سابقاً وتصبح احلرارة تلقائياً في كل حجرة: 5 درجات مئوية في احلجرة العلوية و12 درجة 

مئوية في احلجرة السفلية.

-اضبط درجة حرارة التبريد من خالل الضغط على أزراء  في برنامج “ضبط احلرارة العلوية/ ضبط احلرارة السفلية”. 
كّلما ضغطت على األزرار، سُتخفَّض درجة احلرارة التي متّ ضبطها (لكل حجرة) درجًة واحدة. ستومض احلرارة اخملتارة 

على شاشة الـ LED حلوالى 5 ثواٍن، ثم سُيعاوَد عرض حرارة البرّاد الداخلية. 

 احلجرة العلوية: 

ميكن تعديل احلرارة بني 5 و10 درجات مئوية. 

 احلجرة السفلية:

ميكن تعديل احلرارة بني 10 و18 درجة مئوية. 

- لإلّطالع على احلرارة “املضبوطة” (في أّي وقت كان)، اضغط مرة واحدة وستوِمض احلرارة “املضبوطة” بصورة مؤقّتة على 
شاشة الـ LED خلمس ثواٍن. 

- يتحّلى هذا البرّاد بإمكانية عرض درجات احلرارة بالدرجات املئوية أو الفهرنهايت. لتغيير اإلعدادات، اضغط في آٍن معاً على 
كال الزرّين (ضبط احلرارة العلوية/ضبط احلرارة السفلية) حلوالى 5 ثواٍن. 

 التبريد

يُنير ضوء املؤّشر إلعالمك بأّن وضعية التبريد شّغالة حالياً.

 الضوء الداخلي

ميكنك أن تُشِعل الضوء الداخلي أو تُطفئه من خالل الضغط على الزرّ الذي يحمل رمز “اللمبة”. سينطفئ الضوء تلقائياً 
إذا بقي شاِعالً ملدة 10 دقائق. عليك الضغط على الزرّ الذي يحمل رمز “اللمبة” مجدداً وسيشتعل الضوء من جديد. 

لتخزين النبيذ في الظروف املثلى، أبِق الضوء مطفأً إال في حال أردت رؤية املنتجات. 
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تركيب بّراد النبيذ
م بشكٍل يتيح له أن يوضع بشكٍل مستقّل أو أن يُثبَّت في احلائط (في فتحة مخفّية متاماً). - هذا اجلهاز مصمَّ

- ضع برّاد النبيذ على أرٍض صلبة مبا يكفي لتحّمل وزنه عندما يكون معّبأً بالكامل. لتسوية برّاد النبيذ، قم بتعديل األرجل 
األمامية املثّبتة في أسفل برّاد النبيذ.

- ضع برّاد النبيذ بعيداً عن أشعة الشمس املباشرة ومصادر احلرارة (فرن، جهاز تدفئة، مشعاع، إلخ). أشّعة الشمس 
املباشرة قد تؤذي السطح األكريليكي، كما أّن مصادر احلرارة قد تزيد من استهالك الكهرباء. إّن حرارة الغرفة الشديدة 

البرودة قد تؤثّر أيضاً على أداء البرّاد.

- جتنّب وضع البرّاد في أماكن رطبة.

- قم بوصل برّاد النبيذ بقابس منفرد، مثّبت جيداً في اجلدار ومؤرّض. إياك مهما كانت الظروف أن تقطع أو تنزع السّن 
الثالث (املؤرّض) من قابس السلك الكهربائي. في حال وجود أّي أسئلة مرتبطة بالكهرباء و/أو التأريض، يجب توجيهها 

مباشرةً إلى مركز صيانة منتجات معتَمد أو مرخَّص له.

إذابة اجلليد:

أثناء تشغيل برّاد النبيذ، يتم تفعيل عملية إذابة اجلليد مرة كل 8 ساعات وتدوم العملية حوالى 30 دقيقة. سيتم جمع 
رة فيتبّخر املاء تلقائياً. خالل عملية إذابة اجلليد، قد تكون احلرارة الظاهرة على  مياه اجلليد املذوَّب عبر صينية تنقيط مبخِّ

الشاشة أعلى من احلرارة التي متّ ضبطها.

تشغيل بّراد النبيذ

درجات احلرارة التي يُنَصح بها لتبريد النبيذ.

النبيذ األحمر:            15- 18 درجة مئوية (59- 64,4 درجة فهرنهايت)

النبيذ األبيض/ اجلاف   9- 14 درجة مئوية (48,2 – 57,2 درجة فهرنهايت)

النبيذ الفّوار               5- 8 درجات مئوية (41 – 46,4 درجة فهرنهايت)

قد تختلف درجات احلرارة املذكورة أعاله قليالً إذا كانت اللمبة الداخلية شّغالة أو مطفأة أو إذا كانت قناني النبيذ موضوعة 
في القسم العلوي/ األوسط أو القسم السفلي.

-  ضوابط برّاد النبيذ

 يجب وضع بّراد النبيذ في مكان تتراوح فيه حرارة الغرفة بين 16 و35 درجة مئوية. في حال كانت حرارة الغرفة
دة، قد ينعكس ذلك سلباً على أداء البّراد. على سبيل المثال، إّن وضع بّرادك في حرارة  أعلى أو أقل من الدرجات المحدَّ

شديدة البرودة أو السخونة قد يؤّدي إلى تغيُّر درجات الحرارة داخل البّراد.
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تعليمات مهمة للسالمة

لتقليص خطر اندالع حريق، حصول صدمة كهربائية، أو التعرُّض لإلصابة عند ~حتذير:~   
استخدام اجلهاز، إتبع هذه التدابير الوقائية األساسية:

·اقرأ التعليمات كافة قبل استخدام برّاد النبيذ.

قد تتغّير املواصفات التقنّية الواردة على ملصق التقييم على اجلهاز بدون إنذار إذ أّن املنتجات تتحّسن 
باستمرار. لن يُعطى إشعار مسبق بشأن أّي تغييرات تطرأ على املواصفات التقنية أو قَطع الغيار.

·خطر أو حتذير: خطر احتجاز األوالد.

  إّن خطر احتجاز األوالد واختناقهم ال يَُعّد من مشاكل املاضي. فاألدوات الكهربائية املرمّية أو املتروكة 
تبقى خطرة...حتى لو “بقيت في املرأب لبضعة أيام”.

قبل أن تترك برّاد النبيذ القدمي أو أّي أداة كهربائية قدمية:  انزع الباب. اترك الرفوف في مكانها لئال 
يتمكّن األوالد من التسّلق بسهولة إلى داخل اجلهاز.

·ال تسمح لألوالد أبداً بتشغيل اجلهاز، اللعب به أو التسّلق إلى داخله.

·ال تنّظف أبداً ِقطع اجلهاز بسوائل قابلة لإلشتعال. إّن األبخرة املنبعثة من هذه املواد قد تتسبب بخطر 
اندالع حريق أو حدوث انفجار.

·ال تخزّن أو تستخدم البنزين أو أّي سوائل وأبخرة أخرى قابلة لإلشتعال بالقرب من هذا اجلهاز أو من أّي 
أداة كهربائية أخرى. إّن األبخرة املنبعثة قد تتسبب بخطر اندالع حريق أو حدوث انفجار.

·ال ميكن استخدام هذا املنتج بدون إشراف من ِقبل األطفال، املعّوقني، الفاقدين حواسهم، املصابني 
بالذهان، أو  الذين يفتقرون إلى اخلبرة والثقافة.

في حال كان السلك الكهربائي تالفاً، وبهدف جتنّب أّي مخاطر، يجب أن تقوم بإصالحه الشركة 
املصنِّعة، 

قسم الصيانة أو أشخاص متخصصني آخرين.

-إحتفظ بهذه التعليمات-
            

تعليمات التركيب
قبل استخدام بّراد النبيذ

- إنزع مواد التوضيب اخلارجية والداخلية.

- قبل وصل برّاد النبيذ بالكهرباء، ضْعه في وضعية مستقيمة حلوالى ساعتني. من شأن هذا أن يحّد من احتمال حدوث 
عطل في نظام التبريد نتيجة النقل.

- نّظف السطح الداخلي باملاء الفاتر مستخِدماً خرقة ناعمة.

- ركّب املقبض في اجلهة اليسرى من الباب.



كتيب التعليمات 

اقرأ كافة تعليمات السالمة والتشغيل وتقيد بها قبل استخدام هذا المنتج للمرة االولى 
Campomatic S.R.L. Via Configliachi 5/B . 35031, Abano Terme (Padova), ITALIA

WWW.CAMPOMATIC.COM

 صنع في الصين

WBC40DZ / WBC110DZ

 براد نبيذ


