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Viktige sikkerhetsanvisninger  
 
VIKTIG: Les alle sikkerhetsanvisningene nøye før apparatet tas i 
bruk. Produsenten/distributøren kan ikke gjøres ansvarlig for skader 
som oppstår fordi anvisningene ikke er fulgt.  
 
• Les hele bruksanvisningen før apparatet tas i bruk, og ta vare på 

bruksanvisningen Følg nedenstående sikkerhetsanvisninger for å beskytte 
mot brann, elektrisk støt eller andre skader når apparatet tas i bruk.  

• Apparatet skal vedlikeholdes av en autorisert tekniker.  
• For å unngå unødvendige feil og ulykker samt produktskade, er det viktig å 

sørge for at alle brukere er kjent med korrekt betjening av apparatet samt 
sikkerhetsinstruksjonene. Ta vare på instruksjonene så de følger med 
apparatet hvis det blir flyttet eller solgt, slik at alle fremtidige brukere også blir 
grundig informert om bruk og sikkerhet.  

• Apparatet er utelukkende beregnet til bruk i private husholdninger og er 
beregnet til oppbevaring av vin ved en temperatur som ligger høyere enn et 
kjøleskap som er beregnet til ferske matvarer. Dette vinskapet er under ingen 
omstendigheter beregnet til oppbevaring av matvarer.  

• Sørg for at strømtilkoblingsforholdene på tilkoblingsstedet stemmer overens 
med angivelsene på typeskiltet. Stikkontakten skal være forbundet til jord. 
Ved tvilsspørsmål, kontakt en elektriker.  

• Av sikkerhetsmessige årsaker skal det ikke brukes skjøteledning.  
• Kontroller at strømkabelen ikke skades under oppsetting. 
• Hvis apparatet blir skadet (f.eks. hvis man mister det), eller hvis det skades i 

forbindelse med lynnedslag, oversvømmelse eller brann, kan det være farlig å 
bruke. Avbryt strømmen og få en elektriker til å kontrollere apparatet.  

• Hvis strømkabelen eller støpselet er skadet, må ikke apparatet tas i bruk. 
Kabel og støpsel skal skiftes ut umiddelbart av en autorisert tekniker. 
Garantien bortfaller hvis støpsel eller kabel skiftes ut av en uautorisert 
person. Risiko for produkt- og personskade!  

• Apparatet skal plasseres så stikkontakten er tilgjengelig. Ikke flytt apparatet 
når det er fylt opp, du risikerer å bøye eller vri det skjevt. Elektriske deler i 
apparatet må ikke være direkte tilgjengelige.  

• Sørg for at ventilasjonsåpningene ikke blokkeres. 
• Barn må ikke leke med apparatet! Det er fare for at de kan bli innestengt.  
• For apparater utstyrt med lås: sørg for å holde nøklene utenfor barns 

rekkevidde. 
• Apparatet er kun til innendørs bruk.  
• Apparatet er frittstående og må ikke integreres. 
• Hvis det ved et uhell søles væske over elektriske komponenter (motoren 

osv.), må strømmen slås av øyeblikkelig.  
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• Pass på så ikke apparatets kjølekretsløp blir skadet. Kjølemiddel som siver ut 
kan være skadelig og brannfarlig. Hvis det siver ut kjølemiddel, skal alle 
antennelseskilder i nærheten slukkes.  

• For å hindre risiko for brann, elektrisk støt eller andre skader, ikke nedsenk 
apparatet eller ledninger i vann eller annen væske. Ikke håndter apparatet 
med våte hender!  

• Ikke plasser apparatet i direkte sollys, da det kan påvirke akrylbelegget. 
Ekstremt kalde eller varme omgivelsestemperaturer over lengre tid kan også 
medføre at apparatet ikke fungerer korrekt.  

• Sørg for at ledningen ikke henger ut over kanten av et bord eller benk, og at 
den ikke rører ved varme overflater. Ikke dra i ledningen.  

• Sørg for at underlaget som apparatet er plassert på er stabilt og sterkt nok til 
å bære vekten av vinskapet når det er fylt opp. Apparatet skal stå i vater. Hvis 
du plasserer det oppå et teppe, krever det stabiliserende støtte under.  

• Sørg for å åpne døren helt når du trekker ut hyllene, for å hindre at skapets 
tetningslister tar skade.  

• I tilfelle gasslekkasje: steng av gassen og åpne vinduer/dører. Ikke avbryt 
strømmen til apparatet eller andre elektroniske apparater som kan medføre 
gnister. Fare for brann. 

 
Sikkerhet for barn og andre sårbare personer.  
• Apparatet må kun betjenes av barn fra 8 år samt av personer med manglende 

erfaring eller nedsatt sensoriske, fysiske eller psykiske evner hvis de holdes 
under oppsyn og er instruert av en ansvarlig voksen i korrekt betjening, og at 
de forstår farene forbundet med feil betjening. Barn må ikke leke med 
apparatet. Barn under 8 år må ikke betjene apparatet.  

• Rengjøring og vedlikehold må ikke foretas av barn, med mindre de er over 8 
år og under oppsyn.  

• Hold all emballasje og innpakning utenfor barns rekkevidde. Fare for kveling!  
• Ved bortskaffelse skal det gamle skapet gjøres ubrukelig. Trekk ut støpselet 

og klipp av ledningen helt inne ved produktet. Ta av døren, slik at lekende 
barn ikke risikerer å bli stengt inne i skapet. Det er fare for elektrisk støt og for 
innesperring. La hyllene bli i skapet, for å unngå at barn leker i skapet. 

• Før bortskaffelse av det gamle vinskapet skal døren tas av. La hyllene bli 
sittende. 
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Generelle sikkerhetsanvisninger  
ADVARSEL – Dette apparatet er beregnet til husholdningsbruk og liknende, som:  
• Personalkjøkken i butikker, kontorer og andre arbeidsplasser  
• Landbrukseiendommer og gjester i hoteller, moteller og andre 

overnattingssteder, bed and breakfast, catering eller annen 
engrosvirksomhet.  
All annen bruk er ikke tillatt.  

 
ADVARSEL – Vinskapet skal plasseres og tilkobles i henhold til anvisningene i 
denne bruksanvisningen, for å unngå skader.  
 
ADVARSEL – Oppbevar aldri flyktige eller brennbare materialer og drivmidler 
(f.eks. butan, propan, pentan) i apparatet, da det kan eksplodere!  
 
ADVARSEL – Hvis ledningen blir skadet, skal den skiftes ut av kvalifisert 
fagperson.  
 
ADVARSEL – Sørg for god luftsirkulasjon rundt apparatet, og hold alltid 
ventilatorens lufteriller fri, spesielt hvis apparatet er plassert i en nisje.  
 
ADVARSEL – Ikke bruk mekanisk utstyr til å fremskynde opptining.  
 
ADVARSEL – Ikke rør ved kjølemiddelkretsløpet. Kretsløpets rørledninger må 
ikke skades.  
 
ADVARSEL – Ikke benytt elektriske apparater inni apparatet (f.eks. 
damprenseapparater, varmeapparater, ismaskiner).  
 
ADVARSEL – Isolerings- og kjølemiddelet er brennbare væsker! Dampen kan 
medføre brannrisiko eller eksplosjon. Gamle vinskap kan ikke kastes i alminnelig 
husholdningsavfall. Avlever derfor apparatet til nærmeste gjenbruksstasjon. Ikke 
utsett apparatet for ild.  
 
ADVARSEL – Ikke oppbevar eksplosive stoffer eller sprayflasker med brennbare 
drivgasser som f.eks. butan, propan, pentan osv. i apparatet. Slike spraybokser 
kan gjenkjennes på den påtrykte opplysningen om innholdsstoffene eller et 
flammesymbol.  
Gasser som eventuelt slipper ut kan antennes gjennom elektriske komponenter.  
 
Kjølevæske – fare for brann:  
ADVARSEL – Det inneholdte kjølemiddelet R 600 a er miljøvennlig, men 
brennbart. Kjølemiddel som slipper ut kan antennes.  
Hvis det renner ut kjølemiddel: Det må ikke være åpen ild eller tennkilder i 
nærheten. Sørg for god utlufting av lokalet. Kontakt kundeservice.  
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Ved transport eller installasjon av apparatet, sørg for å beskytte 
kjølemiddelkretsløpet så det ikke skades. R 600a er brennbart.  
 
Ikke modifiser apparatet. Skade på ledningen kan resultere i en kortslutning, 
brann og/eller elektrisk støt.  
 
Elektronikk og sikkerhet:  
• All reparasjon av kjøleskapet og elektriske installasjoner skal foretas av en 

autorisert tekniker. Forsøk aldri å modifisere skapet på noen måte, i så fall 
bortfaller garantien.  

• Ikke bruk skjøteledning, adapter eller multistikk.  
• Ikke dra i kabelen, men ta tak i støpselet og dra det ut av stikkontakten. 
• Hvis strømkabelen eller støpselet er skadet, må ikke apparatet tas i bruk. 

Sørg for at stikkontakten ikke er ødelagt. En ødelagt stikkontakt kan bli 
overopphetet og forårsake brann.  

• Sørg for at apparatet er tilkoblet korrekt jordforbindelse.  
• Hvis stikkontakten sitter løst, må ikke støpselet settes inn. Det er risiko for 

elektrisk støt eller brann.  
• Apparatet må ikke betjenes uten innvendig lampedeksel.  
• Apparatet er kun utstyrt med strømforsyningen enfaset vekselstrøm på 220-

240V/50Hz.  
• Stikkontakten skal være lett tilgjengelig, men samtidig utenfor barns 

rekkevidde. Hvis du er i tvil, kontakt en elektriker.  
 
Daglig bruk  
• Apparatet må utelukkende brukes til oppbevaring av vin.  
• Ikke plasser varme gjenstander tett inntil apparatets plastdeler.  
• Overhold fabrikantens anbefalinger vedr. oppbevaring. Se relevant avsnitt.  
• Levende lys, lamper og andre ting med åpen ild skal holdes på avstand fra 

apparatet, så apparatet ikke kan antennes.  
• Apparatet er tungt. Vær forsiktig hvis du flytter apparatet.  
• Bruk aldri basen, skuffer, dører osv. til å stå på.  
• Unngå at gjenstander velter og forårsaker person- eller produktskader. Ikke 

legg for mange flasker vin på hyllen, overhold alltid hyllens maksimale 
belastning.  

• Hvis skapet ikke benyttes i en lengre periode, avbrytes strømmen, skapet 
rengjøres og døren holdes åpen for å unngå dårlig lukt i skapet 

• Unngå å plassere tunge apparater/ting oppå vinskapet. 
• Avstanden mellom skap og dør er svært kort. Pass på å ikke få fingre i klem. 
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Rengjøring og vedlikehold:  
Advarsel: Følgende anvisninger skal til enhver tid følges for å unngå person- 
eller produktskade. Hvis anvisningene ikke følges, bortfaller garantien.  
Advarsel: Strømtilførselen til vinskapet skal alltid avbrytes før rengjøring eller 
vedlikehold. Fare for dødbringende elektrisk støt!  
 
Generelle anvisninger:  
• Fjern innholdet i skapet før rengjøring.  
• Vinskapet skal rengjøres med 2 ss bakepulver oppløst i lunkent vann. Vask 

skapet både utvendig og innvendig med en myk klut. Bruk aldri 
damprengjøringsapparater, da dette kan resultere i både person- og 
produktskade. Vask deretter over delene med en myk klut oppvridd kun i rent 
vann, og tørk til slutt delene med en tørr klut.  

• Bruk aldri kjøkkensvamper med skurende effekt, konsentrerte 
rengjøringsmidler, rengjøringsmidler med slipeeffekt eller syreholdige eller 
blekende rengjøringsmidler og kjemiske løsemidler.  

• Pass på at det ikke kommer vann inn i skapets elektroniske deler og pass på 
å ikke sprute vann på skapets ledninger. Fare for elektrisk støt!  

• Dørens gummipakning: Det er ytterst viktig å rengjøre gummipakningen på 
døren min. hver tredje måned for å sikre at døren er tett når den lukkes.  

• Etter rengjøring og grundig tørking kobles skapet til strømforsyningen igjen, 
og vinen legges på plass.  

• Skapet er utelukkende beregnet til oppbevaring av vin.  
• Dette apparatet er ikke beregnet til å oppbevare matvarer.  
• Energibesparelse: Det anbefales å stille inn temperaturen i vinskapet til 12 ℃  
• Energibesparelse: Du oppnår lavest energiforbruk ved å beholde den 

hylleplasseringen som skapet er utstyrt med ved levering.  
• Utskifting eller vedlikehold av LED-pærene skal utelukkende foretas av en 

aut. fagperson. Apparatet er utstyrt med en lyskilde med energiklasse (G). 
• Vent 5 minutter med å koble til strømmen igjen etter at støpselet er tatt ut av 

stikkontakten. Fare for skade av kompressoren. 
Viktig informasjon vedr. installasjon:  
• Ikke plasser apparatet et fuktig sted.  
• Vinskapet skal plasseres og tilkobles i henhold til anvisningene i denne 

bruksanvisningen før det tas i bruk. Skapet må ikke plasseres et sted hvor det 
utsettes for direkte sollys.  

• Koble vinkjøleskapet til en stikkontakt forbundet til jord. Man må under ingen 
omstendigheter skjære/klippe av jordstøpselet! Alle spørsmål angående 
elektrisitet bær rettes til en autorisert elektroinstallatør.  

• Følg anvisningene i denne bruksanvisningen før korrekt elektrisk installasjon.  
• Fjern all emballasje fra vinskapet. Kontroller at apparatet ikke er skadet. Ta 

aldri et skadet apparat i bruk. Kontakt forhandleren og ta vare på emballasjen.  
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• Før du kobler vinskapet til strøm, anbefales det å la skapet stå og «hvile» i 
minst 24 timer.  

• Det er nødvendig med god ventilasjon for å unngå overoppheting. Følg 
anvisningene.  

• Ikke plasser apparatet i direkte sollys, da det kan påvirke akrylbelegget. 
Ekstremt kalde eller varme omgivelsestemperaturer over lengre tid kan også 
medføre at apparatet ikke fungerer korrekt.  

• Kontroller at stikkontaktene er tilgjengelig etter installasjon av apparatet.  
• Sørg for at ledningen ikke kommer i klem eller er skadet etter installasjon av 

apparatet.  
 
Energibesparelse  
• Spar på strømmen ved å følge nedenstående råd:  
• Installer apparatet et passende sted (se anvisninger).  
• Åpne skapet i kortest mulig tid.  
• Rengjør kondensatoren regelmessig, for å sikre at apparatet fungerer optimalt 

(se vedlikehold).  
• Kontroller om døren er tett når den lukkes, og at gummipakningen ligger glatt 

og ikke er skadet. Ved skade, kontakt service.  
• Vinskapet skal plasseres i et rom med god ventilasjon.  
• Vinskapet må ikke plasseres i direkte sollys eller nær varmeavgivende apparater, 

som radiatorer, komfyrer osv. 
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Oversikt over skapet 
 

 
 
Merk: ovenstående bilde er veiledende. Det fysiske produktet kan variere fra bildet.  
 
• Det anbefales at øverste og nederste avdeling settes på +12 °C, og at hyllene 

plasseres på den mest energibesparende måten som mulig.  
• Vinskapets luftfuktighet er 50 % < RH < 80 %. 
• Temperatur i vinskapet: 5-18 °C. Kun til oppbevaring av vin.  
• Oppbevar aldri matvarer i vinskapet. Risiko for bakterievekst.  
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Betjening 
 

 
Merk: ovenstående bilde er veiledende. Det fysiske produktet kan variere fra bildet. 
 

 På/av 

 
Lys 

 Temperaturdisplay / øverste avdeling 

 
Temperaturdisplay / nederste avdeling 

 Temperaturen heves 

 
Temperaturen senkes 

 Skift med øverste og nederste avdeling 

  
Oppstart 
Når skapet slås på, lyser relevant informasjon i ca. 3 sekunder, og det høres et 
lydsignal. Deretter viser displayet normalt driftsdisplay. I tilfelle av feil på skapet, 
vises feilkodene i displayet. 
 
VIKTIG: Vinskapet er utstyrt med touch-betjening. Det betyr at det er 
tilstrekkelig med et lett trykk på tasten.  
 
Unngå å benytte skarpe gjenstander som kan lage riper. Ikke plasser skapet i 
områder med høy luftfuktighet, og sørg for at skapet ikke er i nærheten av sterke 
magneter, da dette kan påvirke skapets normale drift. 
 
På/av 
Trykk på tasten i ca. 5 sekunder. 
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Lys 
Lyset tennes automatisk når døren åpnes. Ved å trykke på lys-tasten, kan lyset 
styres manuelt etter ønske. 
 
Temperaturinnstilling 
Temperaturen i både øverste og nederste avdeling kan stilles inn mellom +5 °C - 
+18 °C. Temperaturen innstilles i intervaller på 1 °C.  
 

Valg av temperaturenhet. Trykk og hold  og  inne samtidig i min. 3 
sekunder for å velge mellom celcius og fahrenheit.  
 

Temperaturen heves. Trykk på:  

Temperaturen senkes. Trykk på:   
 
Ca. 30 sekunder etter innstillingen endres temperaturen. 
 
Feilkoder 
Hvis det er feil på skapet, vil displayet angi en av nedenstående feilkoder. I så 
tilfelle kontaktes service. 
 

Feilkoder Beskrivelse 
E1 Feil på temperatursensor (øverste avdeling) 
E2 Feil på temperatursensor (nederste avdeling) 
E6 Kommunikasjonsfeil 
E7 Feil vedr. omgivende temperatur 
E9 Alarm, høy temperatur 
EL Alarm, lav temperatur 
F7 Sensorfeil, lav temperatur (øverste avdeling) 
F8 Sensorfeil, lav temperatur (nederste avdeling) 
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Oppstilling 
 

 

 

 

 
 
Før oppstart 
• Etter oppstilling skal vinskapet stå min. 30 minutter før strømmen tilkobles. 
• Rengjør skapet innvendig før det tas i bruk. 
• Ikke koble skapet til en energibesparende stikkontakt eller omformer som 

kan veksle om til DC eller AC (f.eks. solenergisystem). 
• Fukt og avrimingsvann på baksiden av skapet er helt normalt og samles 

automatisk opp i avløpsbeholderen. Deretter sendes det inn over 
kompressoren, hvor det fordamper. Det er ingen grunn til å fjerne det 
manuelt.  

 
 
 
 
 
 

Før oppstilling fjernes all emballasje, tape og 
beskyttende film fra skapet. 

Unngå plassering i direkte sollys samt i nærheten av 
varmeavgivende apparater, som komfyr, radiator osv. 

Vinkjøleren skal plasseres innendørs. Sørg for god 
ventilasjon på oppstillingsstedet. Skapet skal plasseres 
på et jevnt underlag og i vater. Juster foten etter behov. 

Det skal være min. 30 cm avstand mellom toppen av 
skapet og ev. overskap. Det skal være min. 10 cm 
avstand mellom skapets bakside og veggen. Samt 10 cm 
mellom sidevegger og ev. apparater ved siden av.  
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Montering av håndtak 
Ta håndtakspakken ut av skapet. Benytt de to skruene til å montere håndtaket. 
Bruk en unbrakonøkkel til å skru fast håndtaket. 
 

 
Merk: ovenstående bilde er veiledende. Det fysiske produktet kan variere fra bildet. 
 
Hengsle om 
 

Nødvendig verktøy til omhengsling 

 
Stjerneskrutrekker 

 
Deler til omhengsling 

Nummer Beskrivelse Antall Notat 

1 Øverste høyre 
hengseldeksel 1 

Pre-montert på skapet. Demonter 
det og ta vare på det til senere 
bruk.  

2 Øverste høyre hengsel 1 
Pre-montert på skapet. Demonter 
det og ta vare på det til senere 
bruk. 

3 Toppdeksel 1 
Pre-montert på skapet. Demonter 
det og ta vare på det til senere 
bruk. 

4 Skruer, øverste høyre 
hengsel 3 Pre-montert på skapet. Demonter 

og ta vare på til senere bruk. 

5 Øverste venstre 
hengselpropp 1 Medfølger  
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6 Glassdør 1 
Pre-montert på skapet. Demonter 
det og ta vare på det til senere 
bruk. 

7 Skruer, nederste høyre 
hengsel 3 Pre-montert på skapet. Demonter 

og ta vare på til senere bruk. 

8 Nederste høyre hengsel 1 
Pre-montert på skapet. Demonter 
det og ta vare på det til senere 
bruk. 

9 Justerbar fot 1 
Pre-montert på skapet. Demonter 
det og ta vare på det til senere 
bruk. 

10 Nederste venstre hengsel 1 Medfølger 
11 Øverste venstre hengsel 1 Medfølger 

12 Øverste venstre 
hengseldeksel 1 Medfølger 

13 Temperatur- og 
luftfuktighetssensor 1 

Pre-montert på skapet. Demonter 
det og ta vare på det til senere 
bruk. 

14 Dørmagnet 1 
Pre-montert på skapet. Demonter 
det og ta vare på det til senere 
bruk. 

15 Støpsel 1 
Pre-montert på skapet. Demonter 
det og ta vare på det til senere 
bruk. 

16 Støpsel 1 
Pre-montert på skapet. Demonter 
det og ta vare på det til senere 
bruk. 

17 Avdekningspropp 1 
Pre-montert på skapet. Demonter 
det og ta vare på det til senere 
bruk. 

18 Høyre 
døråpningsbegrenser 1 

Pre-montert på skapet. Demonter 
det og ta vare på det til senere 
bruk. 

19 Anti-collision-propp 1 
Pre-montert på skapet. Demonter 
det og ta vare på det til senere 
bruk. 

20 Venstre 
døråpningsbegrenser 1 Medfølger 

21 Avdekningspropper 2 Pre-montert på skapet. Demonter 
og ta vare på til senere bruk. 
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Slik gjør du: 
 
1. Demonter hengelsdeksel (1). 
2. Demonter øverste hengsel (2), toppdeksel (3) samt avdekningspropp (5). 
3. Demonter døren.  

Vær oppmerksom! Døren er tung! Det anbefales derfor at to personer 
holder døren. Pass på glasset i døren. 

 
 

4. Demonter temperatur- og luftfuktighetssensoren (13) samt dørmagneten 
(14) fra hengseldekselet (1). 

5. Trekk ut støpslene (15) og (16). 
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6. Demonter de tre skruene (7) og demonter hengsel (8). 
7. Demonter den justerbare foten (9). 

 
 
8. Ta det nederste venstre hengselet ut av tilbehørspakken. Monter med de tre 

skruene (7) på venstre side.  
9. Monter den justerbare foten på høyre side. 
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10. Demonter de to skruene nederst på døren. 
11. Demonter høyre døråpningsbegrenser (18). 
12. Demonter anti-collision block (19). 
13. I tilbehørspakken finner du venstre døråpningsbegrenser (20), som monteres 

på venstre side. 
14. Anti-collision-proppen monteres på høyre side. 
15. Demonter avdekningsproppen (17), og monter på motsatt side. 
16. Demonter avdekningspropper (21), og monter dem på motsatt side. 

 
17. Glassdøren (6) monteres på det nederste venstre hengselet. (10). 
18. I tilbehørspakken finnes øverste venstre hengsel (11) samt hengseldeksel 

(12). 
19. Hengselet (11) monteres med de tre skruene (4). 
20. Temperatur- og luftfuktighetssensoren (13) samt dørmagneten (14) 

monteres på hengseldekselet (12), og støpslene (15) og (16) tilkobles. 
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21. Hengseldeksel (12) og toppdeksel (3) monteres på skapet. 

 
22. Flytt håndtaket til motsatt side. 
23. Ta vare på demonterte deler, i tilfelle skapet skal omhengsles igjen. 

 
Merk: ovenstående bilde er veiledende. Det fysiske produktet kan variere fra bildet. 
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Utskifting av luftfilter 
 
Skru av lokket ved å dreie det mot klokken. Demonter det gamle luftfilteret og 
sett i et nytt. Skru på lokket igjen. 
 

 
Merk: ovenstående bilde er veiledende. Det fysiske produktet kan variere fra bildet. 
 
Utskifting av luftfuktighetsfilter 
 
Klikk av lokket til luftfuktighetsfilteret (plassert innerst på skilleplaten). Ta ut det 
brukte filteret og skift med et nytt. Merk: Skilleplaten behøver ikke å 
demonteres for utskifting av filter. 
 

 
Merk: ovenstående bilde er veiledende. Det fysiske produktet kan variere fra bildet. 
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Plassering av flasker 
 
• For å sikre optimal ventilasjon i skapet, må ikke flaskene berøre bakveggen. 
• Maks. kapasitet av flasker kan variere på grunn av forskjell på størrelse og 

utforming. 
• Kapasiteten er angitt ut fra nedenstående størrelse på vinflaske. Større 

flasker kan derfor ha betydning for kapasiteten.  
 

 
Merk: ovenstående bilde er veiledende. Det fysiske produktet kan variere fra bildet. 
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Gode oppbevaringsråd 
 
• Ikke oppbevar vin i boks eller pappesker i vinskapet. 
• Flasker med korkpropp. Proppen skal alltid være gjennomvætet av vinen når 

den ligger i vinskapet. Det må ikke være luft mellom propp og vin.  
• Flaskehyllene i vinskapet sikrer optimal ventilasjon, slik at ev. kondens på 

flaskene tørker raskt. 
• Det anbefales at vinen tas ut før servering for å sikre optimal 

drikketemperatur.   
• Merk: Vinens temperatur stiger raskt 1-2 grader etter at den er helt i glasset.  
 
Serveringstemperaturer 
 
Smaken på vinen avhenger av den temperaturen vinen har når den blir helt i 
glasset. Vi anbefaler følgende «helle-temperaturer» på vinen: 
 

Vintype Serveringstemperatur 
Bordeaux, rød 18 °C 
Louis family-rødvin/Barolo 17 °C 
Burgunder, rød 16 °C 
Portvin 15 °C 
Ung Burgunder, rød 14 °C 
Ung rødvin 12 °C 
Ung Beaujolais/alle hvitviner med restsukker 11 °C 
Moden hvitvin/Chardonnay 10 °C 
Sherry 9 °C 
Ung hvitvin fra late bottled vintage 8 °C 
Hvitvin, Loire/Entre-Deux-Mers 7 °C 
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Rengjøring og vedlikehold 
 
Advarsel! Før vedlikehold og reparasjon må strømmen kobles fra vinskapet. Fare 
for elektrisk støt. 
 
Hvis skapet ikke skal brukes over en lengre periode 
• Koble strømmen fra vinskapet. 
• Tøm vinskapet. 
• Rengjør vinskapet. 
• La døren stå åpen. 
 
Rengjøring 
• Støvavleiringer bak på vinskapet skal rengjøres regelmessig. Dette er 

energibesparende og sikrer samtidig optimal funksjonalitet.  
• Kontroller dørpakningen jevnlig for skader, og rengjør pakningen med varmt 

vann tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel.  
• Rengjør skapet innvendig regelmessig. Dette hindrer at det dannes dårlig 

lukt i skapet. Bruk en myk klut/svamp til rengjøring samt varmt vann tilsatt 
to ss bakepulver. Tørk over med rent vann og tørk deretter over skapet med 
et kjøkkenhåndkle. La døren stå åpen til skapet er helt tørt innvendig.  

• Vanskelig tilgjengelige steder rengjøres med en myk børste. 
• Unngå å bruke såpe, oppvaskmiddel, sprayrengjøringsmiddel osv. til 

rengjøring av innsiden av skapet, da dette kan etterlate lukt i vinskapet. 
• Rengjør hyllene med varmt vann tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel. Skyll 

etter, og tørk deretter hyllene grundig.  
• Trehyller må ikke nedsenkes i vann, men tørkes i stedet med en lett fuktig 

klut. Sørg for at trehyllene er ordentlig tørre før de monteres i skapet igjen. 
• Yttersiden av skapet rengjøres med varmt vann tilsatt et nøytralt 

rengjøringsmiddel.  
• Bruk aldri kjøkkensvamper med skurende effekt, konsentrerte 

rengjøringsmidler, rengjøringsmidler med slipeeffekt eller syreholdige eller 
blekende rengjøringsmidler og kjemiske løsemidler. 

• Bruk aldri damprengjøringsapparater, da dette kan resultere i både person- 
og produktskade.  
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Problemløsing 
 

Vinskapet fungerer 
ikke 

• Kontroller om det er strøm til skapet og om det er slått 
på. 

• Kontroller om temperaturen er korrekt innstilt. 
• Kontroller om det har vært strømbrudd, eller om en 

sikring har gått. 
• Kontroller om den omgivende temperaturen er for lav. 
• Kontroller om tilkoblingsforholdene stemmer overens 

med angivelsene på typeskiltet. 
Kompressoren går 
ualminnelig lenge 

• Kompressoren jobber i lengre tid om sommeren når 
den omgivende temperaturen er høyere. 

• Unngå å legge mange flasker i skapet på én gang. 
• Døren til skapet har vært åpnet mange ganger. 

Lyset fungerer ikke • Kontroller om det er strøm til skapet. 
• Defekt lysindikator 

Høye lyder • Kontroller om døren lukker seg ordentlig. 
• Kontroller om skapet står i vater. 
• Kontroller om interiøret er korrekt montert. 

Varme på sideveggene • Dette er helt normalt og skjer spesielt om sommeren 
når den omgivende temperaturen er høy. 

Kondens på yttersiden • Dette kan oppstå hvis den omgivende luftfuktigheten er 
høy. Dette er helt normalt. Sørg for at temperaturen i 
skapet er korrekt innstilt. 

Lyder fr kompressor, 
ventiler og kjølevæske 

• Det er helt normalt at det oppstår lyder fra kjølevæske, 
når kompressoren starter opp og slås av samt fra 
ventiler. 

 
Klimaklasse 
Vinskapets klimaklasse er N-ST, som betyr at det er dimensjonert for drift i en 
omgivelsestemperatur mellom +16-38 °C.  
Merk: De opplyste omgivelsestemperaturene skal overholdes, ellers reduseres 
kjøleeffekten. 
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Miljø  
 

Apparatet retter seg etter forskriftene i Den Europeiske 
Unions direktiv 2012/19/CE når det gjelder bortskaffelse av 
elektrisk utstyr. Elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) 
inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan 
være farlig og skadelige for menneskers helse og for miljøet 
når avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) ikke 
bortskaffes korrekt.  
 
Produkter som er merket med den overkryssede 

søppelkassen er elektrisk og elektronisk utstyr. Den overkryssede søppelkassen 
symboliserer at avfall av elektrisk og elektronisk utstyr ikke må bortskaffes 
sammen med usortert husholdningsavfall, men skal samles inne spesielt.  
 
Brukere skal benytte de kommunale innsamlingsordningene for å minske den 
miljømessige belastningen i forbindelse med bortskaffelse av avfall av elektrisk 
og elektronisk utstyr og øke mulighetene for gjenbruk, resirkulasjon, og 
nyttiggjørelse av dette avfallet.  
 
For flere detaljer vedrørende behandling og gjenbruk av dette produktet, 
kontakt din lokal gjenbruksstasjon.  
 
Merk  
Da vi til fordel for kundene fortløpende forbedrer produktene våre, forbeholder 
vi oss retten til å foreta produktendringer uten forvarsel. 
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Reklamasjonsrett 
  
Det ytes reklamasjonsrett etter gjeldende lovgivning på fabrikasjons- og 
materialfeil på ditt nye produkt, gjeldende fra den dokumentere kjøpsdatoen. 
Garantien omfatter materialer, arbeidslønn og kjøring. Ved henvendelse om 
service bør produktets navn og serienummer oppgis. Disse opplysningene finnes 
på typeskiltet. Skriv ev. ned opplysningene her i bruksanvisningen, så du har dem 
tilgjengelig. Det gjør det lettere for servicemontøren å finne de riktige 
reservedelene.  
 
Garantien dekker ikke:  
• Feil og skader som ikke skyldes fabrikkasjons- og materialfeil  
• Ved mislighold, her gjelder også mangel på rengjøring av produktet  
• Ved brann- og/eller vann- og fuktskader på produktet  
• Ved reparasjon utført av ufaglærte  
• Ved transportskader hvor produktet er transportert uten korrekt emballasje  
• Hvis det er brukt uoriginale reservedeler  
• Hvis anvisningene i bruksanvisningen ikke er fulgt  
• Hvis ikke installasjonen er gjort som anvist  
• Hvis ufaglærte har installert eller reparert produktet  
• Defekte pærer  
 
Transportskader  
En transportskade som konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er 
utelukkende en sak mellom kunden og forhandleren. I tilfelle hvor kunden selv 
har stått for transporten av produktet, påtar leverandøren seg ingen forpliktelse 
i forbindelse med eventuell transportskade. Eventuelle transportskader skal 
varsles omgående og senest 24 timer etter at varen er levert. I motsatt fall vil 
kundens krav bli avvist.  
 
Ubegrunnet servicebesøk  
Hvis man tilkaller en servicemontør, og det viser seg at man kunne ha rettet 
feilen selv ved f.eks. å følge anvisningene i denne bruksanvisningen eller ved å 
skifte en sikring i sikringsskapet, er det en selv som har ansvar for å betale for 
servicebesøket.  
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Næringskjøp  
Næringskjøp er ethvert kjøp av apparater som ikke skal brukes i en privat 
husholdning, men benyttes til næring eller næringsliknende formål (restaurant, 
kafé, kantine osv.) eller brukes til utleie eller annen bruk som omfatter flere 
brukere.  
I forbindelse med næringkjøp ytes ingen garanti, da dette produktet utelukkende 
er beregnet til vanlig husholdning.  
 
Service  
 
Service skal meldes til vår service partner Service Companiet, via deres 
hjemmeside – eller TLF +47 32829940 / 
https://service.witt.dk/service/nb/appliances/service.aspx 
• Skjema fylles ut av forhandler eller sluttbruker. 
• Service Companiet håndtere saken. 
• Fabrikat, modell, serienummer, evt. produktnummer, kjøpsdato, forhandler, 
beskrivelse av feil, kundeopplysninger - skal informeres om. 
 
Forbehold for trykkfeil.  
 
Produsenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller 
personskader, hvis sikkerhetsanvisningene ikke overholdes.   
 
Garantien bortfaller hvis anvisningene ikke overholdes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://service.witt.dk/service/nb/appliances/service.aspx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Witt user manual -  
WCF1852BG - 211008 


