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Touch panel temperature setting:

1. Press and hold to turn the Power ON and OFF
2. Press and hold (1) and (3) simultaneously to Unlock and Lock the Control Panel
3. Turns the Interior Light ON and OFF
4. Displays the Temperature
5. Increases Set Temperature 1°C/1°F with Each Push
6. Decreases Set Temperature 1°C/1°F with Each Push
7. Press and hold (5) and (6) simultaneously to Alter the Temperature Display to
   Fahrenheit or Celsius.

(1) (2)(3) (7)(4) (5) (6)







 

Sikkerhed og Advarsler 

LÆS ALLE INSTRUKTIONER 
Læs denne vejledning grundigt før første brug, selvom du er bekendt med denne 
type produkt. De heri vedlagte sikkerhedsforholdsregler reducerer risikoen for 
brand, elektrisk stød og personskader, når de overholdes korrekt. Opbevar 
manualen på et sikkert sted til fremtidig reference sammen med det udfyldte 
garantikort, købskvittering og eventuel karton, videresendes disse instruktioner 
videre til den næste ejer af apparatet. Følg altid de grundlæggende 
sikkerhedsforholdsregler og ulykkesforebyggende forholdsregler, når du bruger et 
elektrisk apparat, herunder følgende: 

 

  
• Risiko for indespærring af børn, når du bortskaffer dit gamle vinkøleskab: 

• Tag dørene af. 

• Lad hylderne være på plads, så børn ikke let kan klatre ind i vinkøleskabet.  

• Klip tilslutningskablet (så tæt på vinkøleskabet, som du kan). 

• Hvis du udskifter udstyr med en fjederlås (lås) på døren eller låget, skal du sørge for, at fjederen 
er gjort ubrugelig, før du kasserer det gamle vinkøleskab. 

• Dette vil forhindre, at vinkøleskabet bliver en dødsfælde for et barn. 

Elektrisk sikkerhed og håndtering af ledninger 
• Sørg for, at din udgangsspænding og kredsløbsfrekvens svarer til den 

spænding, der er angivet på apparatets klassificeringsetiket. Hvis dette ikke 
er tilfældet, skal du kontakte vores kundeservice og ikke bruge vinkøleskabet. 

• Brug ikke noget andet apparat på samme tid på det samme elektriske 
kredsløb, da det kan overbelaste kredsløbet og sprænge sikringen eller 
afbryderen. 

• For at beskytte mod brand og elektrisk stød må du ikke nedsænke ledningen, 
stikket, eller selve vinkøleskabet i vand eller anden væske. Udsæt ikke de 
elektriske forbindelser for vand. 

• Ledningen må ikke knækkes, bøjes, klemmes, strammes, og skal føres på en 
sådan måde, at den er beskyttet mod skarpe kanter og varme, og at der ikke 
er nogen risiko for, at nogen trækker i den utilsigtet eller snubler over den. 

• Tag fat i stikket, når du kobler fra, træk ikke i ledningen. Lad ikke ledningen 
hænge ud over kanten af et bord eller bænk. Lad ikke ledningen røre ved 
varme overflader. 

• Vinkøleskabet må ikke være tændt eller betjenes, hvis strømkablet eller 
stikket er beskadiget, eller det er faldet eller beskadiget på nogen måde. 

• I tilfælde af skader skal du kontakte vores kundeservice for rådgivning. 

• En beskadiget ledning eller stik skal udskiftes af producenten eller en 
kvalificeret person for at undgå fare. 

• Sørg for, at alle elektriske forbindelser er rene og tørre, før der tændes, og 
tag stikket ud af stikkontakten, når det ikke er i brug, og før rengøring, 
service, vedligeholdelse eller flytning af vinkøleskabet. 

• Dette vinkøleskab er ikke beregnet til betjening ved hjælp af 
forlængerledning, en ekstern timer eller separat fjernbetjeningssystem. 
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Ferie? 
• Kort ferie: Lad vinkøleskabet fungere under ferier på mindre end en 

måned. 
• Lang ferie: Hvis du ikke skal bruge vinkøleskabet i længere perioder, skal du 

fjerne alle drikkevarer og tage ledningen ud af stikket. Rengør og tør det 
indvendige grundigt. For at forhindre lugt og mug skal du lade døren være let 
åben og blokere den om nødvendigt. (Begræns børns adgang til rummet med 
det åbne vinkøleskab for at undgå at skabe en risiko for indespærring af 
børn.) 

 
Flytning af vinkøleskabet 
• Frakobl køleskabet og fjern alle drikkevarer indefra. Fastgør skuffen og 

hylderne sikkert, og sæt tape på, så døren er lukket. Drej fødderne helt i 
bund for at undgå skader. 

• FORSIGTIG: Løft aldrig vinkøleskabet i døren. 
• Beskyt ydersiden af enheden med et tæppe eller lignende blødt materiale, og 

sørg for, at vinkøleskabet forbliver sikkert i lodret stilling under transport. 
 

Bortskaffelse af det kasserede vinkøleskab 
Sørg for at gøre eventuelle låse ubrugelige, fjern eventuelt døren og emballage 
separat. Advarsel - kemisk fare: Lad ikke børn lege med det kasserede 
vinkøleskab. Kontakt din lokale myndighed for procedurer for bortskaffelse. 
• Inden bortskaffelse af det kasserede vinkøleskab skal du sørge for, at det er 

slukket og sikkert. Tag stikket ud af stikkontakten og knæk eventuelle låse for at 
undgå, at børn bliver indespærret. 

• Bemærk: kølesystemet indeholder gas og kølemidler, som kræver bortskaffelse 
som specialaffald. Nogle sårbare materialer i køleskabet beskadiges ikke før 
bortskaffelse. Du kan bidrage til miljøbevidsthed ved at insistere på en passende 
ikke-forurenende bortskaffelsesmetode. 

 
 

Afskaffelse af emballage 
Lad ikke børn lege med emballagen, og bortskaf plastposer sikkert. 
• Pappet kan brækkes eller skåret i mindre stykker og genanvendt. Ethvert 

indpakningsplastic er lavet af polyethylen. Polyethylen emballagen indeholder 
ingen fluorchlorhydridcarboner, og er som sådan velegnede til genanvendelse. 
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Brugsbetingelser og begrænsninger 
• Dette produkt er ikke beregnet til kommerciel brug. Brug det ikke udendørs. 

• Brug kun dette vinkøleskab som beskrevet i denne vejledning. Al anden brug 
anbefales ikke og kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade. 

• Forkert installation og brug af tilbehør, som ikke er anbefalet af producenten, kan 
føre til brand, elektrisk stød eller personskade og vil ugyldiggøre garantien. 

• Vi påtager os intet ansvar for eventuelle skader forårsaget af forkert eller fejlagtig 
brug. 

• Dette vinkøleskab er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsatte 
fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, 
medmindre de er under opsyn, eller har fået instruktion om brug af vinkøleskabet af 
en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 

• Børn skal ikke lege med vinkøleskabet. Overvågning er nødvendig, når 
vinkøleskabet bruges af, eller børn er i nærheden af vinkøleskabet. 

• Brug ikke ståluld, kemiske- eller slibemidler til at rengøre ydersiden af vinkøleskabet, 
da disse vil ridse metaloverfladen. 

• Brug ikke vinkøleskabet i nærheden af væsker (køkkenvask, vandbassiner, 
vandhaner osv.). 

• Sørg for, at alle dele er korrekt monteret inden brug. 

• Vedligehold vinkøleskabet i overensstemmelse med instruktionerne for at sikre, at 
det fungerer korrekt. 

• Hvis der er en fejl på produktet, eller hvis det er blevet beskadiget på nogen måde, 
skal du ringe til vores Kundeservice for hjælp. 

• Frakobl vinkøleskabet med det samme, hvis der udsendes brand eller røg. 

• Placer produktet på en lige, hård og stabil overflade væk fra kilder til direkte sollys 
eller overdreven varme. 

• Anbring ikke produktet i nærheden af varmekilder, som f.eks. radiatorer, 
varmelegemer eller andre apparater, der producerer varme. 

• Anbring ikke produktet i nærheden af andre genstande, der kan beskadige det, 
f.eks. kilder til åben ild (tændte stearinlys) eller genstande, der indeholder vand (en 
vase eller et akvarium). 

• Pas på, at ingen genstande falder ned på vinkøleskabet, og at der ikke spildes 
væsker ind i åbninger. 
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Vedligeholdelse og Rengøring 

 

• Undgå overophedning: Anbring produktet på et tilstrækkeligt luftigt sted. 
Sørg for, at luft kan cirkulere frit rundt på bagsiden. For at sikre den bedste 
ydelse skal du sikre en afstand på ca. 10 cm til alle sider af vinkøleskabet. 
 
• Dette vinkøleskab har en kort ledning til at reducere risikoen for at blive 
sammenfiltret, og for at reducere risikoen for udløb. En forlængerledning eller 
en længere aftagelig ledning anbefales ikke til brug med dette produkt. 
 
• Der er ingen reservedele, der kan betjenes af brugeren med dette produkt. 
Forsøg ikke selv at servicere dette vinkøleskab. Ring venligst til vores 
Kundeservice for instruktioner. 
 
BRANDBART – KØLEMIDDEL ADVARSLER 

 
Fare! Risiko for brand eller eksplosion. Brændbart kølemiddel brugt. Må kun 
repareres af uddannet servicepersonale. Punkter ikke kølemiddelrør. 

 
Sikkerhedsinformation 

 Advarsel! Risiko for brand eller eksplosion. Brændbart kølemiddel brugt. Se 
reparationsmanual / teknisk servicemanual, før du forsøger at servicere dette 
produkt. Alle sikkerhedsforholdsregler skal følges. 

 Advarsel! Risiko for brand eller eksplosion. Bortskaf vinkøleskabet i 
henhold til føderale eller lokale regler. Brændbart kølemiddel brugt. 

 Advarsel! Risiko for brand eller eksplosion på grund af punktering af 
kølemedierør; følg håndteringsvejledningen omhyggeligt. Brændbart 
kølemiddel brugt. 

 
• Kølemidlet Isobutan (R600a) er indeholdt i kølemiddelskredsløbet på 

vinkøleskabet, en gas med et højt miljøkompatibilitetsniveau, som ikke desto 
mindre er brandfarligt. Under transport og installation af vinkøleskabet skal 
du sikre dig, at ingen af komponenterne i kølemiddelkredsløbet beskadiges. 

• ADVARSEL: Kølemiddelkredsløbet må ikke beskadiges! Brug aldrig et 
vinkøleskab med et beskadiget kølemiddelkredsløb! Hvis kredsløbet 
med kølervæske bliver beskadiget, skal du undgå nærheden af åben ild og 
alle typer varme og antændelseskilder. Ventilér det rum, hvori 
vinkøleskabet befinder sig grundigt. 

• Kun en autoriseret serviceperson må servicere dette vinkøleskab. 
• Rummet, som produktet står i, skal være mindst 1 m3 pr. 8 g kølemiddel.  

 
Frakobl vinkøleskabet fra strømforsyningen før rengøring. 

 
Indvendig Rengøring 
 
• Hæld ikke vand på vinkøleskabet. 
• Hulrummet skal rengøres med jævne mellemrum ved hjælp af en opløsning af soda og 

lunkent vand (5 ml til 0,5 liter vand). 
• Brug ikke slibeprodukter, vaskemidler eller sæber. 
• Skyl med rent vand efter vask, og tør det forsigtigt. 
• Rengør tilbehøret separat med sæbe og vand. Læg dem ikke i opvaskemaskinen. 
• Tilslut stikket igen med tørre hænder, når du er færdig med rengøringen. 
 
Udvendig Rengøring 
 
• Vask yderkabinettet med varmt sæbevand. Brug IKKE slibeprodukter. 
• Der er skarpe kanter på undersiden af vinkøleskabet, så der skal udvises omhu, når 

du rengør produktet. 
• Støv af, en eller to gange om året, på bagsiden af vinkøleskabet og kompressoren 

bagpå med en børste eller støvsuger, da en ophobning af støv vil påvirke 
vinkøleskabets ydelse og medføre øget energiforbrug.  
 
 

 
 
 

• Rengør aldrig enheden med et slibemiddel, syre, olie eller opløsningsmiddel-
baseret rengøringsmiddel eller med slibepuder eller skure maskiner. Brug aldrig 
antændelige væsker eller spray til rengøring, da dampen fra disse stoffer kan 
medføre brandfare eller eksplosion. 

• Rengør aldrig vinkøleskabet med en damprenser. Der kan samles fugt i de 
elektriske komponenter, fare for elektrisk stød! Varm damp kan føre til skader 
på plastikdele. 

• Vinkøleskabet skal være helt tørt, inden det tages i brug igen. 
• Ethereal olier og organiske opløsningsmidler kan angribe plastik dele, f.eks. 

citronsaft eller saften fra appelsinskal eller rensemidler, der indeholder 
eddikesyre. Lad ikke sådanne stoffer komme i kontakt med vinkøleskabet. 

• Mængden og typen af kølemiddel i vinkøleskabet findes i de tekniske specifikationer. 
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Fejlfinding Generel sikkerhed 

 
• Brug ikke andre elektriske apparater (såsom ismaskine) inde i vinkøleskabet, 

medmindre de er godkendt til dette formål af producenten. 
• Opbevar ikke ting som kan eksplodere, såsom aerosol dåser med et brændbart 

drivmiddel i dette vinkøleskab. 
• Under transport og installation af vinkøleskabet, skal du være sikker på, at ingen 

komponenter i kølemiddelkredsløbet er beskadiget. 
• Undgå åben ild og alle antændelseskilder. 
• Ventilér grundigt det rum, hvori vinkøleskabet befinder sig. 
• Det er farligt at ændre specifikationerne eller ændre dette produkt på nogen 

måde. Enhver beskadigelse af ledningen kan forårsage kortslutning, brand og / 
eller elektrisk stød. 

 
 

• Dette vinkøleskab er tungt. Vær forsigtig, når du flytter det. For at undgå ryg 
eller anden personskade, skal du overveje en to-person løft eller mekanisk 
hjælp, når du installerer det. Hvis du ikke gør det, kan det resultere i ryg eller 
anden personskade. 

• Undgå langvarig udsættelse af apparatet for direkte sollys.  
• Dette apparat er kun beregnet til brug i husholdningen.  
• Elektriske komponenter (stik, ledninger, kompressor osv.) skal udskiftes af en 

certificeret servicemontør eller kvalificeret servicepersonale. 
 
 
 
 

• BRUG IKKE FORLÆNGERLEDNING. Brug en eksklusiv stikkontakt. Tilslut ikke 
dit vinkøleskab til forlængerledninger eller i en stikkontakt, der bruges af andre 
apparater. 

• Sørg for, at stikket ikke klemmes eller beskadiges af vinkøleskabets bagside. Et 
klemt eller beskadiget strømstik kan overophedes og forårsage brand. 
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Problem Løsning 
 
 
 
 

Lugt 

Kontroller, at al mad og drikke, der er i vinkøleskabet, er 
på dato og korrekt pakket. Hvis det ikke er det, skal det 
fjernes med det samme eller pakkes igen. 
Kontroller for spild på hver hylde, rack og skuffe. Det kan 
være nødvendigt at fjerne skufferne for at kontrollere, at 
der ikke er fundet noget spild under dem. Spild, der ikke 
er blevet rengjort og er tilbage, kan forårsage lugt og 
uønsket lugt. 

 
 

Døren lukker 
ikke rigtigt 

Sørg for, at der ikke er noget, der forhindrer lukning af døren. 

Kontrollér, at døren og hylder er korrekt på plads. 
Kontrollér, at dørpakningen ikke er snoet eller revet itu. 
Kontrollér at vinkøleskabet er i vater. 

 
 
 
 
 
 
 

Usædvanlig støj 

Kontrollér at vinkøleskabet står på en flad, plan 
overflade og står stabilt. 
Kontrollér afstanden rundt om vinkøleskabet, og sørg for at 
vinkøleskabet ikke berører andre ting.  

Boblende og gurglende lyd: Denne støj udsendes, når 
kølervæsken flyder gennem rørene i systemet. Dette er normalt. 

Vandstrømende lyd: Dette er den normale lyd fra vand 
flyder ind i dræntruget under afrimningsprocessen. 

Hvis vinkøleskabet er støjende (kompressorstøj): Dette er 
normalt. Denne støj indikerer, at kompressoren fungerer 
normalt. Når kompressoren tændes, kører det og er lidt mere 
støjende i en kort periode. 
Sammentrækning og udvidelse af de indvendige vægge 
kan forårsage lyde. 

Døren vil ikke åbne Hvis døren lige har været åbnet, skal du lade den stå i et par 
minutter for at lade lufttrykket udligne, før du prøver igen. 

 
 

Kompressoren kører 
kontinuerligt 

Temperaturen er indstillet for koldt: vælg en lavere (varmere) 
indstilling. 
Døren er åben, eller der er noget der forhindrer døren i at lukke 
rigtigt. 
Dørpakningen er slidt, beskidt eller beskadiget. 
Store mængder drikkevarer er lagt i vinkøleskabet. 
Rumtemperaturen er varmere end normal (f.eks. om sommeren). 

Den udvendige 
overflade på          

   vinkøleskabet er varm. 

De udvendige overflader kan være varmere end 
rumtemperaturen. Dette er normalt, mens kompressoren 
arbejder med at overføre varme indefra vinkøleskabet. 

 



 

Sikkerhedsinformation Fejlfinding 
• Før første brug anbefales det at vente mindst otte timer, før vinkøleskabet 

tilsluttes, så olien kan strømme tilbage i kompressoren. 

• Der skal være tilstrækkelig luftcirkulation omkring vinkøleskabet, så dette ikke 
fører til overophedning. Følg instruktionerne, der er relevante for installationen 
for at opnå tilstrækkelig ventilation. 

• Vinkøleskabet må ikke være placeret tæt på radiatorer eller komfurer. 

• Sørg for, at stikket er tilgængeligt efter installationen af vinkøleskabet. 
 

Daglig brug 
 

• Sæt ikke varm mad eller drikkevarer ind I vinkøleskabet. 
• Opbevar færdigpakkede fødevarer i overensstemmelse med fødevareproducentens  

anvisninger. 
• ADVARSEL! Brug ikke mekaniske enheder eller andre metoder til at fremskynde  

afrimningsprocessen. Brug aldrig et skarpt eller metalinstrument til at fjerne frost  
eller rengøre vinkøleskabet. Brug om nødvendigt en plastskraber. 

• Anbefalinger til opbevaring af apparater skal overholdes nøje, se relevante instruktioner. 
• Hvis vinkøleskabet er frakoblet, slukket eller har mistet strøm, skal du vente 3 til 5  

minutter, før du genstarter enheden. Hvis du forsøger at genstarte inden denne  
tidsforsinkelse, starter vinkøleskabet ikke. 

 
 
 
 

GEM DENNE BETJENINGSVEJLEDNING 
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Problem Løsning 
 
 
 
 

Vinkøleskabet virker ikke 

Kontrollér, at vinkøleskabet er tændt. 

Kontrollér, at der ikke har været en strømafbrydelse. 
Kontrollér, at stikket ikke er defekt. 

Kontrollér, at sikringen ikke er sprængt. 

Kontrollér, at spændingen er korrekt for vinkøleskabet. 
Er der fejl i stikket? Til dette formål kan du afprøve ved at 
tilslutte vinkøleskabet til en stikkontakt, som du er sikker på 
fungerer. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Temperaturen inde i 
vinkøleskabet er ikke kold 
nok 

Kontrollér, at der ikke er for meget i vinkøleskabet. 

Kontrollér, at termostaten er indstillet til en 
passende temperatur. 
Kontrollér, at vinkøleskabet ikke er placeret i direkte sollys 
eller for tæt på en varmekilde. 
Kontrollér, at omgivelsestemperaturen er inden for 
vinkøleskabets driftsgrænser. 
Åbnes vinkøleskabets dør ofte? Når døren er åbnet, 
kommer luftfugtigheden i rummet ind i vinkøleskabet, især 
hvis fugtighedsniveauerne i rummet er meget høje. Jo 
hyppigere døren åbnes under fugtige forhold, jo større er 
chancen for fugtopbygning. 
Døren er ikke helt lukket. 
Dørpakningen tætner ikke ordentligt. 
Vinkøleskabet har ikke den rigtige afstand på siderne / på 
bagsiden. 

 
 
 

Temperaturen i vinkøleskabet 
er for kold 

Forøg arbejdstemperaturen ved at justere termostaten til en 
lavere indstilling. Den højeste indstilling skal kun bruges 
som en hurtig kølig indstilling og skal kun indstilles 2 timer, 
før en stor mængde drikkevarer placeres i vinkøleskabet. 
Hvis dette ikke gøres, kan temperaturen i 
vinkøleskabsrummet falde til under 0 ° C, da kompressoren 
vil køre kontinuerligt. 

 
Der dannes fugt på 
vinkøleskabets indvendige 
eller udvendige vægge 

Varmt og fugtigt vejr øger den interne grad af 
frostopbygning. Dette er normalt. 

Åbn døren mindre ofte, og sørg for, at den altid er ordentligt 
lukket. 

Vinkøleskabets ydre  
overflader er våde 

Der dannes kondens på ydersiden af køleren, hvis den 
fungerer i fugtige områder, aftør den med en klud. 

 



 

  Temperatur indstilling, touch panel: 
 

 

 
 
 
 
 

1. Tryk og hold for at tænde og slukke for strømmen 
2. Tryk og hold (1) og (3) samtidigt nede for at låse og låse kontrolpanelet 
3. Tænder og slukker det indvendige lys 
4. Viser temperaturen 
5. Øger den indstillede temperatur 1 ° C / 1 ° F med hvert tryk 
6. Sænker den indstillede temperatur 1 ° C / 1 ° F med hvert tryk 
7. Tryk og hold (5) og (6) nede samtidigt for at ændre temperaturvisningen til 

Fahrenheit eller Celsius. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Placér vinkøleskabet i det køligste område af rummet, væk fra andre 
varmeproducerende apparater og væk fra direkte sollys. 
Lad opvarmede drikkevarer afkøle til rumtemperatur før de placeres i 
vinkøleskabet. 
Overfyld ikke vinkøleskabet, da det vil betyde, at kompressoren skal køle 
mere, og dermed køre i længere tid. 
Indpak evt. mad ordentligt og lufttæt (vakuum), og aftør evt. 
opbevaringsbokse før de placeres i vinkøleskabet. Dette reduceres 
mængden af frost ophobning inde i vinkøleskabet. 
Læg ikke nogen opbevaringsbokse med aluminiumsfolie, vokspapir eller 
papir i køleskabet. Disse materialer forstyrrer kold luftcirkulation, og 
reducerer dermed kølekapaciteten. 
Placér alle drikkevarer, så luften kan cirkulere frit omkring dem. 
Lad ikke døren stå åben i længere tid end højst nødvendigt. 
Vær opmærksom på at drikkevarer (og evt. mad) ikke rører bagsiden 
indvendigt i vinkøleskabet. 
Indstil ikke termostaten til at overstige for kolde temperaturer. 
 

Energi spare tips 
(1) (2)(3) (7)(4) (5) (6)




