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Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet
tages i brug. Opbevar dem i nærheden til
senere reference.
Disse anvisninger og selve apparatet er forsynet
med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid
skal overholdes. Fabrikanten frasiger sig ethvert
ansvar for manglende overholdelse af disse
sikkerhedsregler, for uhensigtsmæssig brug af
apparatet eller forkerte indstillinger.

Meget små børn (0-3 år) skal holdes på
afstand af apparatet. Små børn (3-8 år) skal
holdes på afstand af apparatet med mindre de
er under konstant opsyn.
Apparatet kan bruges af børn på 8 år og
derover, og personer med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller med
manglende erfaring og viden, hvis disse er under
opsyn eller er oplært i brugen af apparatet på
en sikker måde og, hvis de forstår de
involverede farer. Børn må ikke lege med
apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse
må ikke udføres af børn uden opsyn.
Tilladt brug

FORSIGTIG: Apparatet er ikke beregnet til
at blive startet ved hjælp af et eksternt
tændingssystem, som f.eks. en timer, eller af et
separat fjernbetjent system.

Dette produkt er beregnet til
husholdningsbrug samt til brug: i køkkenet på
arbejdspladser, kontorer og/eller forretninger På
landbrugsejendomme; Af kunder på hoteller,
moteller, bed & breakfast og andre
beboelsesomgivelser.

Dette apparat er ikke beregnet til
erhvervsbrug.
Apparatet må ikke anvendes udendørs.

Pæren i apparatet er specielt designet til
apparater beregnet til husholdningsbrug og er
ikke egnet til almindelig belysning i
husholdningen (EF-forordning 244/2009).

Apparatet er beregnet til drift i omgivelser
med rumtemperaturer inden for følgende
intervaller, der svarer til den klimakategori, som
er angivet på typeskiltet. Apparatet kan ikke
fungere korrekt, hvis det står i en temperatur
over eller under det angivne interval i en
længere periode.

Klimaklasse Omg. T. (° C)
SN: Fra 10 til 32 °C
ST: Fra 16 til 38 °C;
N: Fra 16 til 32 °C
T: Fra 16 til 43 °C

Dette apparat indeholder ikke CFC.
Kølekredsløbet indeholder R600a (HC).
Apparater, der indeholder isobutan (R600a):
Isobutan er en naturlig gasart, der ikke påvirker
miljøet, men den er brændbar. Det er derfor
nødvendigt at sikre sig, at der ikke er skader på
kølerørene, især når kølekredsløbet tømmes.

ADVARSEL: Beskadig ikke apparatets
kølesystem.

ADVARSEL: Hold ventilationsåbningerne, i
apparatets indkapsling eller indbygningsstruktur,
fri for tilstopning.

ADVARSEL: Brug aldrig andre mekaniske,
elektriske eller kemiske anordninger til at
fremskynde afrimningen end dem, der anbefales
af producenten.

ADVARSEL: Brug eller anbring aldrig andet
elektrisk udstyr i apparatet end det, der er
udtrykkeligt autoriseret af producenten.

ADVARSEL: Is- og/eller vandmaskiner, der
ikke er sluttet direkte til vandforsyningen, må
udelukkende fyldes med drikkevand.

ADVARSEL: Automatiske is- og/eller
vandmaskiner skal tilsluttes en vandforsyning,
der udelukkende leverer drikkevand, med et
hovedvandtryk på mellem 0,17 og 0,81 MPa
(1,7 og 8,1 bar).

Opbevar aldrig produkter med eksplosive
stoffer, som f.eks. aerosolspray med brændbare
drivmidler, i dette apparat.

Den ugiftige væske i fryseelementerne må
ikke indtages (leveres afhængigt af model).
Isterninger og sodavandsis må ikke indtages
umiddelbart efter, at de er taget ud af fryseren,
da de kan give frostskader.

På produkter, som er designet til at bruge
et luftfilter inde i en tilgængelig
ventilatordæksel, skal filteret altid være isat, når
køleskabet er i drift.

Glasflasker med væsker må ikke anbringes i
fryseafdelingen, da de kan gå i stykker.
Blokér ikke blæserens (om forudset)

Sikkerhedsregler VIGTIGT at læse og overholde
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indsugningsområde med madvarer. Kontrollér at
især fryserens låge er lukket korrekt, efter at
have lagt madvarer i.

Beskadigede pakninger skal udskiftes så
hurtigt som muligt.

Brug kun køleafdelingen til opbevaring af
friske madvarer og fryseafdelingen til opbevaring
af frostvarer, indfrysning af friske madvarer samt
fremstilling af isterninger.

Opbevar ikke uindpakkede madvarer i
direkte kontakt med køle- eller fryseafdelingens
indvendige overflader.
Apparaterne kan være forsynet med særlige
afdelinger (afdeling til friske fødevarer,
afdelingen Nul grader, etc.). Medmindre andet
er angivet i produktets specifikationshæfte, kan
de fjernes, uden at det forringer apparatets
ydelse.

C-pentan anvendes som blæsemiddel i
isoleringsskummet, og det er en brændbar gas.
Installation

Flytning og opstilling af apparatet skal
foretages af to eller flere personer - risiko for
skader. Brug beskyttelseshandsker under
udpakning og installation - snitfare.

Installation, inklusive vandforsyning (om
forudset) og elektriske tilslutninger, og
reparation skal udføres af en kvalificeret
tekniker. Reparér eller udskift ingen af
apparatets dele, medmindre det kræves
specifikt i brugervejledningen. Hold børn væk
fra installationsområdet. Kontrollér, at apparatet
ikke er blevet beskadiget under transporten.
Kontakt forhandleren eller serviceafdelingen,
hvis der er problemer. Efter installation skal
emballagen (plastik-, flamingodele etc.)
opbevares udenfor børns rækkevidde -
kvælningsrisiko. Tag stikket ud af stikkontakten
før, der udføres nogen form for
installationsindgreb - risiko for elektrisk stød.
Kontrollér at apparatet ikke beskadiger el-kablet
under installationen - brandfare eller risiko for
elektrisk stød. Aktiver kun apparatet, når
installationen er fuldendt.

Vær forsigtig i forbindelse med flytninger, så
gulvet ikke bliver beskadiget (f.eks. parketgulv).
Opstil apparatet på et plant gulv eller en
understøtning, som kan modstå vægten, og på
et passende anvendelsessted. Kontrollér at
apparatet ikke anbringes i nærheden af en

varmekilde og at alle fire fødder står stabilt og
sikkert på gulvet. Regulér dem efter behov og
sørg desuden for, at apparatet er i vater ved
hjælp af et vaterpas. Det anbefales at vente
mindst to timer efter opstilling med at starte
apparatet, således at kølesystemet fungerer
perfekt.

ADVARSEL: For at undgå fare på grund af
ustabilitet skal placering eller montering af
apparatet ske i overensstemmelse med
producentens anvisninger.
Det er forbudt at anbringe køleskabet så
metalslangen fra et gaskomfur, metalgas- eller
vandslanger eller elektriske kabler er i berøring
med køleskabets bagside (spiralkondensator).
Alle mål og pladsbehov til installation af
apparatet er anført i installationsvejledningen.
Advarsler om elektricitet

Strømforsyningen skal kunne afbrydes enten
ved at tage stikket ud eller ved hjælp af en
multi-polet afbryder, der er anbragt før
stikkontakten i henhold til el-reglerne, og
apparatet skal jordforbindes i overensstemmelse
med nationale sikkerhedsstandarder for
elektrisk materiel.

Der må ikke anvendes forlængerledninger
eller multistikdåser. Efter endt installation må
der ikke være direkte adgang til de elektriske
dele. Rør aldrig ved apparatet, hvis du er våd
eller har bare fødder. Anvend ikke dette
apparat, hvis strømkablet eller stikket er
beskadiget, hvis apparatet ikke fungerer
korrekt, eller hvis det er beskadiget, eller har
været tabt på gulvet.

Eventuel udskiftning af el-kablet skal
foretages af en autoriseret tekniker eller af en
tilsvarende kvalificeret person, for at undgå fare
for personskade - risiko for elektrisk stød.
Rengøring og vedligeholdelse

ADVARSEL: Kontrollér at apparatet er
slukket og at stikket er trukket ud af
stikkontakten, før der udføres nogen form for
vedligeholdelsesindgreb; brug aldrig
damprensere - risiko for elektrisk stød.

Anvend ikke ridsende eller skrappe
rengøringsmidler, så som vinduesspray,
skurremidler, brandbare væsker,
rengøringsvoks, koncentrerede
rengøringsmidler, blegemidler eller
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rengøringsmidler, som indeholder
petroleumsprodukter, til plastikdele, interiør og
lågens foringer eller pakninger. Brug ikke
papirhåndklæder, skurresvampe eller andre
hårde rengøringsgenstande.

Bortskaffelse af emballagen
Emballagen kan genbruges 100 % og er mærket med
genbrugssymbolet .
Emballagen bør derfor ikke efterlades i miljøet, men skal
bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

Bortskaffelse af husholdningsapparater
Apparatet er fremstillet af materialer, der kan genbruges. Det
skal skrottes i henhold til gældende lokale miljøregler for
bortskaffelse af affald. Kontakt de lokale myndigheder,
renovationsselskabet eller den forretning, hvor apparatet er
købt, for at indhente yderligere oplysninger om behandling,
genvinding og genbrug af elektriske husholdningsapparater.
Dette apparat er mærket i overensstemmelse med det
europæiske direktiv 2012/19/EF, om affald af elektronisk og
elektrisk udstyr (WEEE). Ved at sikre, at dette produkt bliver
skrottet korrekt, hjælper man med til at forhindre negative
konsekvenser for miljøet og folkesundheden.

Symbolet på produktet eller den ledsagende
dokumentation angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes
som husholdningsaffald, men at det skal afleveres på nærmeste
opsamlingscenter for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

Energispareråd
Følg opstillingsanvisningerne for at sikre tilstrækkelig ventilation.
Utilstrækkelig ventilation på bagsiden af produktet øger
energiforbruget og mindsker køleeffektiviteten.
Ofte åbning af lågen kan medføre et forhøjet energiforbrug.
Apparatets interne temperatur og energiforbrug kan også blive
påvirket af omgivelsernes temperatur samt af hvor apparatet
placeres. Disse faktorer skal tages i betragtning ved indstillingen
af temperaturen.
Åbn kun lågen, når det er nødvendigt.
Frosne fødevarer optøs ved at placere dem i køleskabet. Den
lave temperatur i de frosne produkter køler maden i køleskabet.
Lad varm mad og drikkevarer afkøle, inden de anbringes i
apparatet.
Hyldernes placering i køleskabet ikke har nogen indflydelse på
effektiv udnyttelse af energi. Maden skal placeres på en sådan
måde, at der sikres korrekt luftcirkulation (fødevarer bør ikke
røre ved hinanden og der skal være en vis afstand mellem mad
og bagvæg).
Man kan forøge kapaciteten af frosne fødevarer ved at fjerne
kurvene og hylden Stop Frost, om forudset.
Vær ikke bekymret over den støj fra kompressoren, der
beskrives som værende normal i produktets Kvikguide.
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Opbevaring af vin
Det er velkendt, at vine kan holde sig i lang tid. Hvis de opbevares et
passende sted, kan hvidvine holde sig i 2 år fra høstdatoen, men de er
bedst inden for et år. Lette rødvine kan derimod opbevares i 2 år, mens
nogle af de kraftigere rødvine kan opbevares i 10 år og de sødere vine helt
op til 20 år. Når der købes en flaske vin, skal den straks anbringes i
vinskabet eller et andet egnet sted. Der er tre vigtige faktorer i den proces,
der starter fra avlingen af druerne, gennem modningen, høsten og
produktionen af vin: lys, luftfugtighed og rumtemperatur. Hvis vinens smag
skal nå til den fulde udvikling, samtidig med at den bevarer sin aroma, skal
den opbevares i perfekt samspil mellem disse tre faktorer.

Opbevaringsplads
Ikke alle har en underjordisk opbevaringsplads, som kan
anvendes til vinkælder. Først for nylig er det lykkedes
teknologien at frembringe et godt alternativ til den klassiske
vinkælder. Dette vinskab er et specielt apparat beregnet til at
indeholde og opbevare vine korrekt. Faktisk må det ikke
anvendes til opbevaring af frugt, grøntsager og dåser, men
udelukkende af ens yndlingsvinflasker. Derfor kan enhver type
vin opbevares korrekt, lagres og nydes, også selv om man ikke
har en vinkælder.

Opbevaringsregler
En vigtig regel til opbevaring af yndlingsflaskerne er, at de skal placeres på siden eller skråt nedad, så
proppen holdes våd. Mange mennesker tror fejlagtigt, at det medfører den velkendte lugt af prop. I
virkeligheden hjælper kontakten mellem vinen og proppen med at bevare proppens elasticitet, og på den
måde sikres dens effektivitet. Og når det er let at tage flaskerne frem, undgås også den uheldige rysten,
der lige som vibration kunne få bundfaldet til at hvirvle op igen og på den måde ændre vinens udseende
over tid. Flyt så lidt som muligt på flaskerne, og lad vinen hvile. Undgå ligeledes at lade flaskerne komme i
berøring med bagvæggen, da det ikke blot ville påvirke den effektive afrimning, det kan også ødelægge
etiketterne på grund af vanddråberne, der samler sig under afrimningen. Hylderne, flaskerne ligger på, skal
være af træ, som effektivt absorberer vibrationer og holder flaskerne på afstand af væggen, der overfører
kulden. Vinflaskerne skal også holdes væk fra substanser eller steder, der afgiver stærk lugt, da den let kan
overføres til vinen.

Temperaturen
Temperaturen udgør en kritisk faktor, som er væsentlig i hele vinens livscyklus. Den er afgørende for
vinens gode udvikling, mens den befinder sig i flasken for at lagre. Til den bedste opbevaring skal
temperaturen holdes konstant på mellem 8 og 12°C. Hurtige og store temperaturudsving skal undgås: en
for høj temperatur fortynder væskerne og gør lagringen hurtigere, mens en for lav temperatur (under 4 –
5°C) kan medføre nedfald af tartrater, der kan påvirke vinens udseende. I ekstreme tilfælde hvor
temperaturen falder til under 0°C, kan vinen fryse og proppen springe.

Proppen
Proppen er en grundlæggende del af en flaske vin: dens kvalitet, udvalgt af vinproducenten, er meget vigtig
for lagringen af selve vinen. Proppens perfekte tilstand i de flasker, vi køber, afhænger helt og holdent af
standarderne for brug og opbevaring, som producenten eller aftapningsvirksomheden anvender.

Introduktion om vin
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Klassisk opbevaring til 36 flasker
Hvis man ønsker at anbringe flasker til opbevaring, så de er synlige og lette at tage ud, anbefales
konfigurationen til 36 flasker (Bordeaux-flaske eller blanding af Bordeaux- flaske og den tyske flasketype).
Anbring maksimalt 6 flasker i nicherne på hver af de 5 træhylder. Yderligere 6 flasker kan anbringes i
åbningerne i bunden af skabet hvilket giver i alt 36 flasker. 
Træhylderne har et låsesystem, der skal hindre utilsigtet udtagning, som kunne få flaskerne til at falde ned.
De større flasker (tyske flasketype) skal placeres på siden.

Opbevaring af champagneflasker.
Da champagneflasker er større end almindelige flasker, må der maksimalt placeres 5 på bunden af skabet.
Hvis der er behov for at opbevare flere champagneflasker, kan man fjerne den 5. hylde og stable flaskerne
oven på dem, der ligger på bunden af skabet, men i den modsatte retning. Der kan opbevares op til 9
champagneflasker på denne måde.

Fjernelse af træhylderne
Gå frem som følger ved fjernelse af træhylderne:
1. Hold fast i forenden af hylden med den ene hånd.
2. Træk hylden langsomt udad med 1/3 af dens længde.

Hvis der kun er få flasker
Hvis der ikke er nok flasker til at fylde vinskabet, skal de fordeles mellem de tilgængelige hylder, og det
skal undgås at anbringe dem alle foroven eller forneden. For at de lettere kan ses udefra skal de helst
placeres midt på alle hylderne.

Opbevaring af flaskerne
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Andre konfigurationer til opbevaring af flasker

STANDARD
36 flasker 
(100% liggende)
5 hylder anvendt

OPBEVARING
44 flasker (100% liggende)

1 hylde anvendt

SERVICE
42 flasker 
(50% liggende og 50% stående)
3 hylder anvendt

}4 rækker (6x4)

MAKSIMAL OPBEVARING 
46 flasker (48% liggende

og 52% stående)
1 hylde anvendt

4 rækker (6x4){
OPBEVARING AF CHAMPAGNEFLASKER

Træk aldrig mere end en hylde ud ad gangen.

Opbevaring af flaskerne
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Tabellen angiver de anbefalede serveringstemperaturer for vinen.

Hvis vinen skal serveres ved en højere temperatur end indstillet i vinskabet, skal den stå udenfor i det
nødvendige tidsrum.

Tabel over de bedste serveringstemperaturer for vinene

Barolo 17°C

Barbaresco 17°C

Beaujolais 13°C

Hvid tør Bordeaux 8°C

Rød Bordeaux 17°C

Hvid Bourgogne 11°C

Rød Bourgogne 18°C

Brunello 17°C

Champagne 6°C

Chianti Classico 16°C

Passito di Pantelleria 6°C

Rosé Cote de Provence 12°C

Tør og sød Spumante 6°C

Verdicchio 8°C

Hvidvin fra Trentino 11°C

Hvidvin fra Franciacorta 11°C

Tør hvidvin 8°C

Vine fra Friuli 11°C

Vine fra Rhone 15°C

Tør hvidvin fra Loire 10°C

Hedvine fra Loire 7°C

Rødvin fra Loire 14°C

Passito vine 8-18°C

Unge vine 12°C

Let rødvin, med lavt tanninindhold 14°C

Kraftige rødvine, med en del tannin 16°C

Beskrivelse af apparatet

1. Elektronisk betjeningspanel

2. Øverste del med hylder

3. Udtagelig rumopdeler (sort)

4. Nederste del

5. Typeplade
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Forberedelse af apparatet før brug

Tænding af apparatet
Sæt stikket i kontakten for at starte apparatet, og indstil derefter temperauren på frontpanelet. En grøn
kontrollampe tænder for at angive, at apparatet er tændt.
Produktet har en indvendig belysning, der ikke tænder automatisk, når lågen åbnes, men som kan tændes
efter behov ved at trykke på knappen på kontrolpanelet.

Indstilling af temperaturen
For at apparatet kan fungere korrekt anbefales det, at temperaturen indstilles i henhold til de anvisninger,
der findes i afsnittet “Introduktion om vin”.

Bemærk:
Rumtemperaturen, antallet af gange lågen åbnes samt placeringen af apparatet kan påvirke den indvendige
temperatur.

Beskrivelse af kontrolpanelet

a) ON/OFF-knap: apparatet tændes/slukkes
b) Apparatets kontrollampe for drift
c) (+) knap til øgning af temperaturen (maks. +18°C)
d) (-) knap til sænkning af temperaturen (min. +6°C)
e) Kontrollampe for køling aktiveret
h) Kontrollampe for opvarmning aktiveret
g) Temperaturdisplay for skabets indre
h) Knap til indvendig belysning
i) Kontrollampe for indvendig belysning

Skabet fungerer med dobbelt eller enkelt temperaturzone
Skabet er designet til at fungere med to temperaturzoner eller som alternativ, hvis der er behov for det,
med en enkelt temperaturzone. Til drift med to temperaturer skal man placere den sorte flaskehylde på
skinnerne til den fjerde hylde (med start ovenfra), derefter indstilles temperaturen påkrævet til den
øverste zone, og man skal huske på, at når først den påkrævede temperatur er nået, vil temperaturen i
den nederste afdeling være omkring 6 grader højere end den indstillede temperatur (temperaturen i den
nederste zone kan ikke indstilles separat).

Igangsætning af apparatet

abei

h g f d c
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Bemærk: 
Til korrekt opbevaring af vinen anbefales det at indstille termostattemperaturen på 10°C (i øverste
afdeling) for at få en temperatur på 15 – 16°C. Til drift med en enkelt temperaturzone skal den sorte
flaskehylde fjernes og erstattes med den ekstra hylde (af samme type som de andre installerede,
træfarvede hylder). Gem den ubenyttede hylde på et tørt og køligt sted for at undgå, at den bliver
beskadiget af fugtighed eller vind og vejr og dermed ikke kan anvendes fremover.

Indstilling af temperaturen
Apparatets temperatur blev indstillet på fabrikken og er på 15°C (øverste afdeling).
Efter behov kan temperaturen i øverste afdeling ændres på følgende måde:
1. Når skabet sluttes til strømforsyningen, viser displayet den indstillede temperatur i afdelingen.
2. Tryk på knappen (+) i et sekund, og temperaturindikatoren begynder at blinke.
3. Tryk på knapperne (+) eller (-), til den ønskede temperatur er nået.
4. Vent i 5 sekunder på, at indikatoren lyser permanent, så er temperaturen indstillet.
5. Vent, til temperaturændringen er gennemført, og placer vinflaskerne i vinskabet. Den indvendige

belysning tænder ikke (eller slukker midlertidigt), når temperaturen kommer over 24°C, så den
indstillede temperatur hurtigere kan nås.

Kontrol af temperaturen
Øverste zone: Temperaturen i øverste zone er den, der normalt vises på kontroldisplayet.
Nederste zone: Temperaturen i den nederste zone kan ikke indstilles separat, men ligger ca. 5°- 6°C
højere end den i den øverste afdeling. For at få vist temperaturen i den nederste zone skal man blot trykke
på knappen (-) i et sekund, og den bliver vist i tre sekunder.
Denne handling kan gentages flere gange for at kontrollere temperaturen i den nederste zone.
Hvis der vælges drift ved en enkelt temperatur ved at fjerne rumopdeleren, skal man blot se på
temperaturen angivet på kontroldisplayet uden at trykke på nogen knap.

Igangsætning af apparatet
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Før enhver form for rengøring eller vedligeholdelse skal stikket tages ud af stikkontakten, eller
apparatet kobles fra på hovedafbryderen.
Vinskabet afrimer automatisk fuldstændigt.

• Lejlighedsvise vanddråber på apparatets bagvæg er tegn på den automatiske afrimningsfase.
Afrimningsvandet ledes automatisk via en afløbskanal ud i en beholder, hvor det fordamper.

Efter behov...
1. Tøm vinskabet helt.
2. Tag stikket ud af stikkontakten.
3. For at hindre dannelsen af mug, dårlig lugt og iltning skal apparatets låge stå lidt åben (ca. 3 – 4 cm).
4. Gør skabet rent.

Rengør det indre med en svamp fugtet med lunkent vand og/eller neutralt rengøringsmiddel.
• Skyl og tør grundigt med en blød klud. Brug ikke slibemidler.
• Rengør udvendigt med en blød klud fugtet med vand. Der må ikke anvendes skurecreme eller

skuresvampe og heller ikke pletfjerningsmidler (som f.eks. acetone, trikloræthylen) eller eddike. 
• Rengør glaslågen udvendigt med et særligt glasrensemiddel, men indvendigt kun med en fugtig klud, da

det skal undgås at anvende rengøringsmidler, hvor vinene skal opbevares.

Rengøring af hylder
Til korrekt rengøring af egetræshylderne benyttes en fugtig klud. Pas på ikke at beskadige tætningslisten,
når hylden tages ud af apparatet. Åbn dørene så meget som muligt.

Udskiftning af LED-pæren
Til udskiftning af LED-pæren kontaktes kundeservice.
Se ikke direkte på den tændte lampe, det kan beskadige synet.

Rengøring og vedligeholdelse
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Før kundeservicecenteret kontaktes...
Driftsproblemer skyldes ofte små ting, som man selv kan finde og rette uden værktøj af nogen art.
Støj fra apparatet er normalt, fordi dets ventilatorer og kompressorer tænder og slukker automatisk.

Noget af driftsstøjen kan reduceres ved:
• At sætte apparatet i vater og installere det på en plan overflade. 
• At adskille og undgå kontakt mellem apparatet og eventuelle enheder. 
• At sørge for at de indvendige dele er placeret korrekt. 
• At sørge for at der ikke er nogen kontakt mellem flaskerne og beholderne.

Nogle mulige typer driftsstøj:
• En fløjtende lyd når apparatet tændes første gang eller efter længere tid.
• Et plask når kølevæsken løber ind i rørene.
• En summen når ventilatoren begynder at køre.
• En knitren når kompressoren starter.
• Et uventet udfald når kompressoren tænder og slukker.

Når disse lyde kan høres... 

...er skabet i drift!!!

Fejlfindingsoversigt
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Før kundeservicecenteret kontaktes...
Tænd for apparatet igen for at se, om problemet er
afhjulpet. Sluk for apparatet igen, hvis det ikke er
tilfældet, og gentag operationen efter en time.

Hvis apparatet, efter at man har udført
kontrollerne i fejlfindingsoversigten og tændt for
apparatet igen, stadig ikke virker ordentligt, skal
man kontakte kundeservicecenteret og forklare
problemet med angivelse af:
• Apparatets type og serienummer (fremgår af

typepladen).
• Fejltype
• Model
• Servicenummeret (tallet står efter ordet

SERVICE på typepladen, der er anbragt på
apparatets inderside).

• Fulde navn og adresse
• Telefonnummer

Serviceafdeling

1. Apparatet virker ikke.
• Er der strømafbrydelse?
• Er stikket sat korrekt i stikkontakten?
• Er den bipolære afbryder aktiveret?
• Er sikringerne i boligen normalt fungerende?
• Er elkablet beskadiget?

2. Temperaturen i vinskabet er ikke kold nok.
• Er døren lukket korrekt?
• Forhindrer flaskerne, at døren lukkes ordentligt?
• Er apparatet opstillet tæt på en varmekilde?
• Er den valgte temperatur korrekt?
• Er luftcirkulationen gennem ventilationsåbningerne blokeret?

3. Temperaturen i vinskabet er for kold.
• Er den valgte temperatur korrekt?

4. Apparatet støjer for meget.
• Er opstillingen af apparatet foretaget korrekt?
• Berører rørene på bagsiden hinanden, eller vibrerer de?

5. Der er vand i bunden af apparatet.
• Er afløbskanalen for afrimningsvand blokeret?

Fejlfindingsoversigt
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• Opstil produktet med den korrekte ventilation,
som vist på figurerne.

• Lågerne på dette vinskab er ikke vendbare.
• Apparatet må ikke opstilles tæt på en varmekilde.
• Det må ikke opstilles i et varmt rum, udsættes

for direkte sollys eller anbringes i nærheden af
varmekilder (radiator, komfur), da dette forøger
energiforbruget.

• Hvis ovenstående ikke er muligt, skal følgende
minimumafstande overholdes:
- 30 cm fra kulfyrede eller petroleumsfyrede
komfurer.
- 3 cm fra el- og/eller gaskomfurer.

• Placer det på et rent sted med god udluftning.
• Rengør apparatet indvendigt (se “Rengøring og

vedligeholdelse”).
• Monter tilbehøret.

Opstilling
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555

Opstilling
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Opstilling

A) Opstilling ved siden af køkkenelementer eller køkkenskabe
For at kunne åbne lågen 90° skal produktet opstilles, så der er en afstand på mindst 3,5 mm mellem
sideflangerne og lågerne på tilstødende køkkenelementer/skabe eller elektriske apparater (som vist på figur
1).

B) Opstilling ved vægge
For at kunne åbne lågen 90° skal produktet opstilles, så der er en afstand på mindst 60 mm mellem
sideflangen og væggen (som vist i figur 2).

60 mm

Fig. 1

Fig. 2

FLANGE
SKABSLÅGE

SKABSLÅGE

VÆG

FLANGE
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Eltilslutning
• Tilslutning skal foretages i henhold til gældende, lokal lovgivning.
• Netspændingen og strømforbruget fremgår af typepladen, der er anbragt indvendigt i apparatet.
• Ekstrabeskyttelse af apparatet er påbudt ved lov.
• Producenten fralægger sig ethvert ansvar for nogen skade på personer, dyr eller ting fra manglende

overholdelse af ovennævnte regler.
• Hvis stikket og stikkontakten ikke passer sammen, skal stikket udskiftes af en faguddannet elektriker.
• Der må ikke benyttes forlængerledninger eller multistikdåser.

Afbrydelse af elektricitet
Elektriciteten skal kunne afbrydes enten ved at tage stikket ud eller ved hjælp af en bipolær afbryder, der
er anbragt før stikkontakten. 
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