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Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra 
Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder 
for flere Amphora vinskabe. Illustrationer og 
udstyr svarer derfor ikke nødvendigvis helt til 
din model. 

Inden brug

Inden du anvender dit nye vinskab bør du læse 
brugsanvisningen grundigt.
Brugsanvisningen indeholder vigtige 
informationer vedrørende sikkerhed, 
installation, drift og vedligeholdelse. Gem 
brugsanvisningen. Du kan få brug for den på 
et senere tidspunkt. Kontroller at skabet ikke 
er beskadiget ved modtagelsen. 
Transportskader skal anmeldes til forhandleren 
inden vinskabet tages i brug. Fjern emballagen. 
Rengør skabet indvendigt med lunken vand 
tilsat et mildt opvaskemiddel. Afvask med rent 
vand og tør grundigt af. Brug en blød klud. 
Hvis skabet har ligget ned under transport 
eller det er blevet opbevaret i kolde omgivelser 
(koldere end +5 ºC) skal apparatet stå op i 
minimum en time inden ibrugtagning.

Folien der sidder på siderne af skabet,

fjernes nemmest ved at tage en skarp

hobbykniv, og skære rundt langs kanterne,

og derefter "trække" folien langsomt af.
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Advarsel

ADVARSEL: - lad ventilations åbninger, i 
apparatets kabinet og i eventuelt
indbygningsmodul, være utildækkede.
ADVARSEL: - anvend ikke mekaniske
apparater eller andre hjælpemidler til at
accelerere afrimningsprocessen, foruden
de, som er anbefalet af fabrikanten.
ADVARSEL: - undgå at beskadige
kølesystemet.
ADVARSEL: - anvend ikke elektriske
apparater inden i skabet, medmindre de er
af en type anbefalet af fabrikanten.
Apparatet må ikke udsættes for regn.
* Opbevar altid nøglerne et separat sted
utilgængeligt for børn.
* Før reparation eller rengøring af
apparatet, skal stikket fjernes fra
stikkontakten.
Da apparatet anvender en brandbar gasart
(R600a), er det afgørende at
kontrollere, at kredsløb og rør ikke er
beskadigede.
Skulle det ske undgå da gnister eller åben
ild, sørg for udluftning i rummet, afbryd
strømmen, hvis den er sat til og kontakt din
leverandør.
Servicering må kun foretages af et
kvalificeret servicecenter.

Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles 

som husholdnings-affald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for 

behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt 

bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle 

negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne 

forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, 

affaldsselskab eller den forretning, hvor produktet er købt, for yderligere oplysninger om 

genanvendelse af dette produkt.
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1 Lær vinskabet at kende

 1.  Kontrolpanel og temperatur indstillinger 

 2.  Kabinettet 

 3.  Udtrækshylde 

 4.  Stablehylde 

 5.  Ventilations base 

 6.  Justerbar fod 

 7.  Hængsel 

 8.  Aktivt kulfilter 

 9.  Dør 

10. Overløbshul i kondensvandrende
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Du skal altid overholde nogle basale 
forholdsregler, når du bruger dit vinskab, 
herunder; 
(1) Brug kun dit vinskab som beskrevet i 
denne vejledning. 
(2) Du må aldrig frakoble vinskabet ved at 
trække i ledningen. 
Tag fast i stikket og træk lige ud, når det skal 
fjernes fra stikkontakten. 
(3) Reparer eller udskift enhver slidt eller 
beskadiget ledning. 
(4) Lad aldrig børn lege med vinskabet.
(5) Når vinskabet ikke kan bruges mere og skal 
kasseres, er det vigtigt at ødelægge samtlige 
låsefunktioner for at forhindre, at legende 
børn låser sig inde og dermed kommer til 
skade.

3- Tilslutning til netspænding

(1) Vinskabet bruger: 220-240V/50Hz
(2) Den stikkontakt der følger med på skabet                    
en standard 16A, 250V. 
(3) Hvis den leverede ledning er                   
beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, 
dennes servicetekniker eller tilsvarende 
kvalificeret personer for at undgå en fare.

(1) Undersøg straks ved udpakningen af 
vinskabet eventuelle skader. Du bør især 
undersøge, om der er buler, hakker eller ridser 
på kabinettet. Tag ikke skabet i brug, hvis der 
er synlige tegn på beskadigelse, men henvend 
dig straks til din Amphora forhandler. 
(2) Åben døren og kontroller, at indersiden er i 
orden (vægge, hylder, hængsler, kontrolpanel, 
osv.) 
(3) Hvis alt er ok, sættes det på det rette sted, 
men sørg for det sted, der vælges, opfylder 
følgende: 
A. Der bør være mere end 5 cm afstand 
mellem væggen og siderne på skabet, og mere 
end 8 cm mellem væggen og skabets bagside.
B. Placer skabet på et solidt jævnt underlag. 
Brug evt. de fire  justerbare fødder under 
kabinettet til at stille skabet helt lige. 
(4) Skabet må ikke placeres i nærheden af 
varmeafgivende flader (f.eks. komfur, radiator, 
vandvarmer e.l.) eller udsættes for direkte 
sollys. Hvis det ikke er muligt af overholde 
disse regler, skal der bruges en passende 
isolering, som indsættes mellem skabet og den 
varmeafgivende kilde. Skabet skal også holdes 
væk fra fugtige rum (f.eks. badeværelse, 
vaskerum e.l.) 
(5) Vi anbefaler ikke, at Amphora skabene 
bruges til indbygning i skabe m.m.

2- Vigtige sikkerhedsvisninger 4- Installation af vinskabet

-4-



5- Ibrugtagning og temperatur indstillinger

5.1 Multizone temperatur indstillinger :

5.1.1 LED displayet i kontrolpanelets venstre side vises temperaturen i den nederste del af vinskabet. Højre 

LED display viser den øverste del. Den nederste del kan indstilles til mellem 5℃ og 12℃ og den øverste del 

kan indstilles til mellem 12℃ og 22℃.  Multizone skabene kan ikke kører med samme temperatur i 

top og bund.

5.1.2. Temperatur indstilling: Når du ønsker at ændre på temperaturen trykker du på pil op eller ned ved 
displayet i venstre eller højre side, alt efter om du ønsker højere eller lavere temperatur og om det er i top 
eller bunden af skabet. Når temperaturindstillingen påbegyndes, blinker displayet og for hver gang der 

trykkes, stiger eller falder temperaturen med 1 ℃. Når man har valgt det ønskede setpunkt, skal man vente 
i 5 sekunder og så er den indstillet til den ønskede temperatur og displayet holder med at blinke. Når de 5 
sekunder er gået viser displayet den aktuelle temperatur, men vil arbejde sig hen mod den ønskede 
temperatur. Hvis temperaturføleren har en fejl vises E2.1 i displayet.

5.1.3. Når kølegruppen arbejder i skabet lyser lampen grøn.

5.1.4. Tænd/sluk knap til at tænde og slukke for skabet. 

5.1.5. Lys kontakt: Tænd/sluk knap til lyset I skabet.

5.1.6. Kontakt til ændring af kabinetlyset. For hvert tryk ændrer farven sig i skabet. Hvis skabet slukkes, vil 
det starte op med blåligt lys.

5.1.7. Skift mellem Celcius og Fahrenheit visning i displayene.

BEMÆRK VENLIGST : Temperatur sensorerne sidder på kabinetsiden inde i skabet og derfor viser 
displayene den temperatur der er inde på kabinetsiderne i skabet og ikke den valgte setpunkt temperatur, 
men det er den ønskede temperatur, som er inde midt  i skabet.
DISPLAY KAN VARIERE AFHÆNGIG AF MODEL !

5.1.1
LED Display til styring 
af den nederste del.

5.1.1
LED Display til styring 

af den øverste del.

5.1.2 Betjeningsknapper

5.1.4
Tænd/sluk knap

5.1.5 
Lyskontakt

5.1.3
Kølekreds

(lyser når den arbejder)
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5.1.6
Skift mellem farven på 

interiør belysning

5.1.2 Betjeningsknapper

5.1.7
Skift mellem Fahrenheit 

og Celcius visning



Der er 4 forskellige størrelser i Multizone skabene og de har forskellige minimum og maksimum 
temperaturintervaller. Se nedenstående tabel:

Det vil sige, at f.eks et Amphora VK120 Multizone skab minimum skal have en forskel på 6°C i 
temperaturen i top og bund og at det maks kan klare en forskel på 10°C i top og bund.

Selvom både top og bund kan indstilles til 12°C i alle Multizone skabene, så skal der være minimum 6-8°C i 
forskel (alt efter hvilken model du har), fordi skabet ikke kan fungere som et singlezone skab, hvor 
temperaturen er ens i hele skabet.
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5.1- Multizoneskabe - Temperaturinterval

Amphora - specifikationer                  VK 120 M    VK 160 M        VK 200 M

Temperaturinterval, top/bund, max.         10°C         12°C             15°C
Temperaturinterval, top/bund, min.           6°C           7°C               8°C



5- Ibrugtagning og temperatur indstillinger

5.2. Singlezone temperatur indstilling:

5.2.1. I LED displayet i kontrolpanelets venstre side vises den ønskede temperatur. Højre LED display 
viser den aktuelle temperatur i skabet. Temperaturen i skabet kan indstilles til mellem 5-22 ℃ . Hvis 
temperaturen i skabet er under 0 ℃  vises 000 i displayet.

5.2.2. Temperatur indstilling: Når du ønsker at ændre på temperaturen i skabet trykker du på pil op eller 
ned. Når temperaturindstillingen påbegyndes, blinker displayet og for hver gang der trykkes, stiger eller 
falder temperaturen med 0,5 ℃. Når man har valgt det ønskede setpunkt, skal man vente i 5 sekunder og 
så er den indstillet til den ønskede temperatur og displayet holder med at blinke. 

5.2.3. Der kan skiftes mellem visning af temperaturen i celcius og fahrenheit i displayene ved at trykke på 
C/F knappen.

5.2.4. Knappen yderst til venstre er tænd/sluk knappen til lyset i skabet.

5.2.5. Tænd/sluk knap til at tænde og slukke for skabet.

BEMÆRK VENLIGST : Temperatur sensoreren sidder på kabinetsiden inde i skabet og derfor viser højre 
display den temperatur der er inde på kabinetsiderne i skabet og ikke den valgte setpunkt temperatur (som 
er valgt i venstre display), men det er den ønskede temperatur, som er inde midt i skabet.

Skabet har ikke varmelegme ! Der kan derfor ikke forventes f.eks en temperatur på 16 ℃, hvis der er 10 ℃ i 
rummet skabet står i.
DISPLAY KAN VARIERE AFHÆNGIG AF MODEL.

5.2.1 
LED Display der 
viser setpunktet

5.2.1
LED Display der 

viser den aktuelle 
temperatur i skabet.

5.2.4 Lyskontakt

5.2.2
Betjeningsknapper

5.2.3
Valg mellem celcius

og fahrenheit

5.2.5
Tænd/sluk knap
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6- Placering af flasker

6.1. Forskellige typer af placering:

6.2. Hvis du ønsker at ændre på skabets hyldeplacering.  

 Stabelhylde :
Hvis du vil flytte en stabelhylde, skal du først fjerne flaskerne og derefter flytte hyldens ophæng og sørg for at 
få dem sat ordentlig ind i ophængshullerne i skabet som vist nedenfor: Brug evt. en skruetrækker til at presse 
isoleringen lidt væk fra det hul, hvor ophænget skal placeres.

Billedet ovenfor viser en udtrækshylde med 
flaskernes mest hensigtsmæssige placering. 
6 flasker bagerst - og 5 forrest, der hviler på 
hyldens forkant. Det modsatte er naturligvis 
lige så velegnet. Placeringsmønstret afhænger 
desuden af flasketypens form. Her er det vist 
med standard Bordeaux flasker. Udtrækshylder 
bør ikke trækkes ud med mere end 17 flasker.

På en stabelhylde placeres flaskerne i første 
lag på samme måde, som på udtrækshylden.  
De efterfølgende lag placeres efter det samme 
mønster. Det vil sige 6 fl. ovenpå 6 fl. og fem 
ovenpå fem. Stabelhylden bør ikke fyldes op 
med mere end 44 flasker.
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6.2. Hvis du ønsker at ændre på skabets hyldeplacering.  

Udtrækshylde :

Hvis du vil flytte en udtrækshylde, skal du først fjerne eventuelle flasker på hylden. Derefter skrues de 2 

skruer i hver af de to køre skinner ud, og hylden løftes af. De to køre skinner løftes i fronten og trækkes 

fremad. På den ønskede hyldeposition presses køre skinnernes tap ind i et af hullerne bagerst i kabinet 

væggene og skubbes bagud. (Brug evt. en skruetrækker til at presse isoleringsmaterialet væk fra hullet, så 

tappen fra køre skinnen nemmer kan komme ind på plads). Forrest i væggene, presses tappen ind og nedad. 

Derefter kan hylden skrues fast i skinnerne.

6.3. For at gemme et maksimalt antal flasker på den sikreste måde, anbefaler vi, at du overholder de tips 
nedenfor for at optimere lagringen. 
A. Spred dine flasker ud så jævnt som muligt over hylderne, så vægten ikke er koncentreret på ét punkt, 
og sørg for, at dine flasker ikke røre kabinettet.
B. Sørg også for, at flasker ikke alle samles i toppen eller bunden af kabinettet. 
C. Overhold lastefladens vejledningen i punkt 6, efter den type opbevarings hylder, som dit vinskab er 
udstyret.

6.4. De udstandsede huller i kabinettet er meget stramme. Dette for at sikre, at beslagene sidder fast.
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7-Rutinevedligeholdelse 

Dit vinskab er nem at betjene og det vil give 

varig tilfredshed, hvis du følger den enkle 

vedligeholdelse og rengøring som angivet 

nedenfor. 

-Støvsug metalgitteret på bagsiden af 

kabinettet to gange om året. 

-Sørg for, at ledningen er taget ud af 

stikkontekten inden rengøring på bagsiden af 

kabinettet, eller inden skabet flyttes.

-Rengør indersiden af vinskabet grundigt en 

gang om året. Brug vand og et mild 

rengøringsmiddel, og husk at tørre grundigt 

efter. 

For at sikre længst mulig levetid på dit vinskab 

bør du tjekke det regelmæssigt og informere 

Deres forhandler, hvis du bemærke noget 

usædvanligt.

8-Driftsproblemer

8.1. Problemer med start af kompressor: 

Kompressoren starter ikke, selv om den 

ønskede temperatur er lavere end  

temperaturen i rummet. 

1 - kontrollere stikkontakten ved at tilslutte 

enhver anden form for elektrisk udstyr, og sørg 

for, at on / off-knappen er i "ON" position. 

2 - Hvis kompressoren stadig ikke starter efter 

trin 1 og 2, skal du kontakte din forhandler.

3 - Singelzone skabe SE PUNKT 5.

8.2. Vinskabet er dækket med dug : 

Vinskabet bliver dækket med dug, hvis det er 

installeret i et rum med høj luftfugtighed og 

høj varme, især glasdøren kan blive dugget, 

men der skal bare bruges en tør klud til at 

tørre det af med. Sænk temperaturen i rummet 

og luft ud.

8.3. Rislende lyd :

(1). kompressor starter eller stopper. 

(2). Lyden af kølevæske kan forekomme 

(3). Lyden af kølerens inddampningsapparat 

kan forekomme. 

De ovennævnte ting er normale.

8. 4. Dug på indre køleflade: 

Hvis skabet er installeret i et rum med høj 

luftfugtighed eller at døren står åben i lang tid 

kan dug nemt forekomme inde i skabet.

Dette er normalt.

8.5. Hvis der er vand i bunden af vinskabet, 

skal du tjekke overløbshullet. Se side 2 punkt 

10. Sørg for at der er fri gennemgang.
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