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Lær dit vinskab at kende:

Lås

Lys

Kontrol panel

Typeskilt

Hylde

Håndtag

Glas dør

Fodspark

Justerbar fødder
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Advarsel

Da kølemidlet, som anvendes i apparatet, 
er en brændbar gasart, er det vigtigt at 
sikre, at kølekredsløb og rør ikke er beska-
digede.

Mængde og type af kølemiddel i appara-
tet er angivet på typeskiltet.

Standard EN378 angiver, at rummet hvor 
apparatet installeres skal have en volumen 
på 1 m³ pr. 8 g kulbrinte kølemiddel, der 
er brugt i apparatet. Dette er for at undgå 
dannelse af brandfarlige gas-/luftblandinger 
i rummet, hvis der skulle opstå en utæthed i 
kølekredsløbet. 

ADVARSEL:   Lad ventilationsåbninger, i ap-
paratets kabinet og i eventuelt 
indbygningsmodul, være 
utildækkede. 

ADVARSEL:    Anvend ikke mekaniske appa-
rater eller andre hjælpemidler 
til at fremskynde afrimnings-
processen, udover dem som 
er anbefalet af fabrikanten.

ADVARSEL:   Undgå at beskadige kølemid-
delsystemet

ADVARSEL:   Anvend ikke elektriske ap-
parater inde i apparatet, med-
mindre de er af en type som 
er anbefalet af fabrikanten. 

ADVARSEL:   Apparatet må ikke udsættes 
for regn.

ADVARSEL:   Dette apparat er ikke be-
regnet til at blive anvendt af 
børn, medmindre det er blevet 
tilstrækkeligt kontrolleret af 
en ansvarlig person, sådan 

at apparatet kan anvendes 
forsvarligt. Børn skal være 
under opsyn for at sikre at de 
ikke leger med apparatet. 

ADVARSEL:  Fare og risiko for brand eller 
eksplosion. Må kun repareres 
af uddannet personale..

ADVARSEL:  Opbevar ikke eksplosive stof-
fer såsom spraydåser med 
en brændbar drivgas i dette 
apparat.

 ● Opbevar altid nøgler et separat sted 
utilgængeligt for børn.

 ● Træk stikket ud af stikkontakten før repa-
ration eller rengøring af apparatet.

 ● Hvis netledningen er beskadiget, skal den 
udskiftes af producenten, producentens 
serviceagent eller anden fagmand for at 
undgå fare.

 ● Dannelse af rim på den indvendige 
fordamperplade og de øverste dele er 
normalt. Apparatet skal derfor afrimes 
i forbindelse med almindelig rengøring 
eller vedligeholdelse. 

 ● Vær opmærksom på at ændringer i ap-
paratets konstruktion vil medføre, at al 
garanti og produktansvar bortfalder.

 ● Apparatet er udelukkende beregnet til 
opbevaring af vin.

    CLASS 1 LED PRODUCT
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Igangssættelse og vedligehold

Undersøg skabet for evt. transportskader.

Transportskader bedes meddelt forhandle-
ren omgående.

Åben døren og fjern beskyttelsesemnet der 
er monteret på indersiden af glasdøren.

Før rengøring afbrydes apparatet, og stikket 
tages ud. Bundpanelet kan aftages,  hvoref-
ter underlaget kan støvsuges.

Afvask skab og døre ud- og indvendig med 
mildt uparfumeret opvaskemiddel og aftør 
det. Benyt ikke ridsende skuremidler, ståluld 
el. Iign. 

Tag evt. toppanelet af og vask det samtidig 
med indvendig rengøring.

For at kølesystemet kan fungere optimalt 
må trådkondensator og kompressor på ska-
bets bagside fra tid til anden rengøres med 
børste eller støvsuger.

Husk også at rengøre afløbsrenden.
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Elektrisk tilslutning
Ledninger og forbindelser til strømforsy-
ningssystemer skal været i overensstem-
melse med gældende lokale og nationale 
standarder og love.

Denne enhed overholder de relevante EU-
direktiver, herunder Lavspændingsdirektivet 
2006/95 E.E.C. og direktivet 2014/36/EU

Elektromagnetisk kompatibilitet direktiv 
2004/108/EC
Stikket skal være frit tilgængelig. 

Tilslut kun apparatet til 220/240 V / 50Hz  
vekselstrøm via en korrekt installeret stik-
kontakt med jordforbindelse. 

Stikkontakten skal være sikret med en 10 A 
eller højere sikring. 

Hvis apparatet skal betjenes i et ikke-euro-
pæisk land, tjek på typeskiltet, om anført 
spænding og strøm svarer til værdierne i 
din netspænding. 

Oplysninger om spænding og effekt / 
strøm er angivet på typeskiltet. 

Netledningen må kun udskiftes af en auto-
riseret.

Typeskiltet indeholder forskellige tekniske 
oplysninger, samt type og serienummer.

Installation
Se skitserne side 12-13.

Apparatet skal anbringes på et tørt sted og 
således, at det ikke udsættes for direkte sol 
eller anden varme. 

VIGTIGT - Skabet skal stå lige ved opstil-
lingen, hvilket let reguleres ved hjælp af de 
stilbare fød der i soklens forkant. Skabet må 
ikke hvile mod en mur i hængselsiden.

Hvis skabet bliver anbragt på et tæppe eller 
et trægulv, bør skabet justeres igen efter et 
stykke tid, da der er mulighed for sætning i 
blødt underlag.

Hvis flaskekøleren skal bygges ind i et skab 
el. lign., er man nød til at tage hensyn til 3 
faktorer (se side 12-13): 

1. Der skal være en passende luftsprække 
over flaskekøleren, for at kølesystemet 
kan fungere tilfredsstillende.

2. Når døren åbnes fylder flaskekøleren, re-
elt mere i bredden, således at døren enten 
skal være placeret uden for skabet, eller 
skabet skal have mindst 1,5 cm luft til den 
side hvor døren er hængslet. 

3.  Afstanden til vægge o.lign. i hængselsiden 
skal have en passende størrelse. 

Desuden kan skabet sammenbygges med et 
andet skab.

Der skal der være en afstand på 25 mm, hvis 
den anbringes op ad et andet apparat.

Stikkontakten med jord anbringes bedst oven 
over apparatet 2,0 m over gulvet.

Eventuelle lokale forskrifter for installation af 
apparatet skal overholdes.

Under tordenvejr kan der opstå strøm- 
afbrydel se. Vær opmærksom på dette for-
hold, når ska bet opstilles i sommerhuse eller 
andre steder, hvor man ikke umiddelbart vil 
bemærke en afbrydelse af strømmen.
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Kontrol panel

Tilslut apparatet til strømforsyningen. Det 
grønne lys indikerer at apparatet er tændt.

Termostatknappen kan justeres fra 0 
varmest til 7 (koldest) Find den position på 
termostaten som giver den ønskede tempe-
ratur. Start ved 4.

1. Lås
2. Grønt lys indikerer at strømmen er tilsluttet
3. Termometer
4. Termostat knap.
5. Kontakt for indvendig ventilator.
6. Tænd/sluk kontakt til lyset.



7

DK

Ændring af hængselsside

1. Fjern låsestiften med en 
skruetrækker.

2. Træk låsehuset ud. 3.Toppanelet løsnes. Fjern ikke 
skruerne, de skal kun løsnes.

4. Tip toppanelet fremad og 
fjern den. (det er sikret tre 
steder)

5. Læg apparatet ned på ryg-
gen og fjern tophængslet.

6. Træk torsionsfjederen ud af 
døren sammen med hængsels-
tappen.

7. Fjern det nederste hængsel. 8. Flyt håndtaget over på den 
anden side.

9. Flyt dørtappen til hængslet 
på den anden side.

10. Fastgør bundhængslet på 
den anden side.

11. Flyt plast dørbeskytteren til 
den anden side.

12. Monter torsionsfjederen 
sammen med hængselstappen 
i den anden side.
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Max. 35 kg.Hylde

13. Monter det det venstre tophæng-
sel. (Ekstra tlbehør). Stram torsions-
fjedren = mod uret på venstre side, 
med uret på højre side.

14. Fastgør tophængslet i 
modsatte side.

15. Rejs apparatet op igen. Klik 
toppanelet på plads (det skal 
sikret tre steder)

16. Fastgør toppanelet igen 
med en skruetrækker.

17. Låsehus og låsestift. mon-
teres igen.

18. Efter håndtagssiden er blevet ændret, er det vigtigt at sikre at tætningslisten sidder korrekt hele vejen 
rundt på døren.  Gør den ikke det, kan tætningslisten varmes op med en hårdtørrer og let formes på 
plads igen. OBS: Vær forsigtig ikke at varme så meget at tætningslisten smelter.

Efter at skabet er rejst op, skal der gå mindst 30 min før det tilsluttes til el.
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Udskiftning af lampestrip

Montering af lås
(Ekstra tilbehør)

Justering af døren

Fejlfinding:
Før De tilkalder service, undersøg da føl gende:

 ● at stikket sidder rigtigt i stikdåsen.

 ● at strømmen ikke er afbrudt af f.eks. HFI -relæet.

 ● at betjeningspanelet er korrekt indstillet.

 ● Sluk for skabet i 15 min. Tænd igen, og efter yder-
ligere 5 min, se da efter om der er rimdannelser på 
fordamperen.

 ● Åben ikke unødvendigt for skabet.

1. Skærmen trækkes ud mod venstre side.
2. Højre side af skærmen trækkes nedad og  skærmen 

tages ud.
3. Strippen fjernes fra skærmen ved at trække den ud af 

sporene langs hele profilet.
4. Monter en ny strip i modsatte rækkefølge. 
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Reklamation, reservedele og service

Reklamationsretten
Såfremt der konstateres fejl ved produktet, 
kan De over for leverandøren gøre brug af 
reklamationsretten ifølge gældende lovgiv-
ning. Producenten skal for egen regning 
afhjælpe fabrikations- og materialefejl, der 
konstateres ved apparatets normale brug 
under forudsætning af, at apparatet er købt 
som fabriksnyt i Danmark. For Grønland og 
Færøerne gælder særlige bestemmelser.

Såfremt det skønnes nødvendigt at appara-
tet indsendes til værksted, sker indsendelse 
og returnering for producentens regning og 
risiko.

Der er ikke dækning for fejl eller skader 
direkte eller indirekte opstået ved fejlbetje-
ning, misbrug, mangelfuld vedligeholdelse, 
forkert indbygning, opstilling eller tilslutning. 
Det samme gælder for brand, ulykke, lyn-
nedslag, spændingsvariationer eller andre 
elektriske forstyrrelser som f.eks. defekte 
sikringer eller fejl i forsyningsnettets elektri-
ske installationer.

Reparationer udført af andre end de anviste 
reparatører, og i det hele taget fejl og 
skader, som leverandøren kan godtgøre 
skyldes andre årsager end fabrikations- og 
materialefejl, er ikke omfattet af reklamati-
onsretten.

Vær opmærksom på, at ved indgreb i 
apparatets opbygning, og ved ændring af 
apparatets komponentbestykning bortfalder 
garanti og produktansvar og apparatet kan 
ikke lovligt anvendes. Godkendelse anført 
på mærkeskilt er ligeledes ugyldig.

Transportskader, der konstateres hos for-
brugeren, er primært en sag mellem forbru-
ger og forhandler, dvs. forhandler må drage 

omsorg for, at forbrugeren stilles tilfreds. 
Inden du tilkalder serviceassistance, bedes  
du kontrollere de fejlmuligheder, du selv kan 
afhjælpe. (Se brugsanvisningen)

Såfremt dit krav om afhjælpning er ube-
rettiget, eksempelvis hvis apparatets 
svigt skyldes en sprunget sikring eller en 
fejlbetjening, må du selv betale de omkost-
ninger, der er forbundet med at have tilkaldt 
serviceassistance.

Reservedele
Angiv venligst type- og serienummer samt 
produkt nummer, når du bestiller reserve-
dele

Disse oplysninger finder du på typeskiltet. 
Typeskiltet indeholder forskellige tekniske 
oplysninger, samt type- og serienummer. 
Husk altid at bruge autoriserede håndvær-
kere, hvis der er noget der skal repareres 
eller udskiftes!

Produkt nr.
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Bortskaffelse
Brugerinformation om indsamling og 
bortskaffelse af elktronikskrot og brugte 
batterier

Disse symboler på produkter, embal-
lage og/eller ledsagedokumenter 
betyder, at brugte elektriske og 
elektroniske produkter og batterier 
ikke må smides ud som almindeligt 
husholdningsaffald. Sådanne gamle 
produkter og batterier skal indleveres 
til behandling, genvinding resp. recy-
cling i henhold til gældende nationale 
bestemmelser samt direktiverne 
2002/96/EF og 2006/66/EF.

Ved at bortskaffe sådanne produkter 
og batterier på korrekt vis hjælper 
du med til at beskytte værdifulde 
ressourcer og imødegå de negative 
påvirkninger af det menneskelige 
helbred og miljøet, som vil kunne 
være følgen af usagkyndig affaldsbe-
handling. 

Ønsker du mere udførlig information 
om indsamling og recycling af gamle 
produkter og batterier, kan du hen-
vende dig til din kommune, depone-
ringsselskabet eller stedet, hvor du 
har købt produkterne. 

Usagkyndig bortskaffelse af elektro-
nikskrot og batterier kan eventuelt 
udløse bødeforlæg.

For kommercielle brugere i Den 
Europæiske Union

Når du ønsker at kassere elektriske 
eller elektroniske apparater, bedes du 
henvende dig til din forhandler eller 
leverandør for nærmere information.

Information om bortskaffelse i 
lande uden for Den Europæiske 
Union

Disse symboler gælder kun inden 
for Den Europæiske Union. Hvis du 
ønsker at afhænde dette produkt, 
skal du rette henvendelse til de lokale 
myndigheder eller din forhandler. Her 
kan du få oplysninger om, hvordan 
du bedst kommer af med produktet.

Information om batterisymbol:

Dette symbol kan optræde sammen 
med et kemisk symbol. I så fald opfyl-
der det kravene for det direktiv, som 
er blevet fastlagt for det pågældende 
kemikalie.
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