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Generelt 
Læs informationerne i denne brugsanvisning, så De bliver bekendt med deres ny 

vinkøleskab så hurtigt som muligt og straks benytter alle vinkøleskabets funktioner. 

Denne brugsanvisning indeholder vigtige informationer for ibrugtagning, sikkerhed og 

vedligeholdelse.  

 

Advarsel 
Hvis farlige situationer opstår, kan det føre til død og alvorlige skader. Læs grundigt 

nedenstående for at undgå farlige situationer. 

 

Sikkerhedsadvarsel 
For at undgå brand, elektrisk chok, eller tilskadekomst ved brug af vinkøleskabet bør du 

følge nedenstående. 

• LÆS brugsanvisningen før ibrugtagning, installation eller vedligeholdelse. 

• FARE OG ADVARSEL: følg vores råd og vejledning, da det ellers kan føre til 

alvorlige skader. 

• Foretag aldrig vedligeholdelse eller reparationer mens skabet er tilsluttet strøm. 

• Ændring, ødelæggelse af ledning eller fjernelse af ledning kan forårsage 

alvorlige skader og har indflydelse på garantien. 

• Apparatet bør ikke tilsluttes med en forlængerledning. 

• Sørg for at lokalet og området omkring vinkøleskabet altid er tørt. 

 
Bortskaffelse af emballage 

Pakningen beskytter varen under transporten. Emballage og pakkematerialer kan 

genbruges, og bør bortskaffes på nærmeste genbrugsstation. 
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Vigtige anvisninger 
• Et vinkøleskab må ALDRIG ligge ned! 

• Alle vinkøleskabe skal stå i perfekt vater på alle ledder og kanter. For at skabet 

skal stå lige kan de forreste ben justeres. 

• Løft ikke vinkøleskabet i døren eller håndtaget. 

• Hold døren lukket når skabet er i brug. 

• Dette vinkøleskab er ikke til udendørs brug. Skabet skal stå i en rumtemperatur 

mellem 10°C og 32°C.  

• Køle- og ventilationsgitre må ikke blokeres, da der vil opstå varme som vil 

ødelægge skabet. Bloker ikke de interne ventilatorer. 

• Vi anbefaler at lade vinkøleskabet stå i 24 timer før ibrugtagning. 

• Brug kun originale reservedele. Kopi-reservedele kan skade skabet. 

Installering 
Før ibrugtagning af vinkøleskabet: 

• Fjern al emballage og pakkemateriale. 

• Før tilslutning til strøm, skal vinkøleskabet have stået oprejst i mindst 2 timer, for 

at mindske risikoen af sammenbrud i kølesystemet efter håndtering og transport. 

• Rengør de indvendige overflader med lunkent vand og en blød klud. 

• Vær sikker på at underlaget er stærkt nok til at bære vinkøleskabet fulde vægt, 

også når det fyldt op.  

• For at skabet skal stå lige kan de forreste ben indstilles. Vinskabe skal stå i 

perfekt vater.  

Hylder 
Fjern alle flasker fra hylderne. Løft hylden op og træk den forsigtigt ud. Hylderne kan 

fjernes for at gøre plads til større flasker. 
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Design og funktion 
Overblik 

 

 
1. Hængsel 

2. Lys 

3. Temperaturjustering 

4. Display  

5. Ventilator 

6. Hylde  

7. Ben  

8. Magnetisk gummiliste 

9. Glaslåge 

10. Dørhåndtag 

 

Vinkøleskabet kommer med et dørhåndtag i rustfrit stål. Montering sker ved hjælp af de 

medfølgende skruer.  
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Kontrolpanel 

 

 

 

 

 

 Temperatur op  Temperatur ned  Lys tænd/sluk 

 

• Temperaturen i øverste zone kan indstilles fra 7-18°C og 10-18°C i den nederste 

zone. 

• Temperaturen kan justeres med 1°C ad gangen. 

• Efter justering af temperatur, vil den valgte temperatur blinke i 3 sekunder. 

Derefter går displayet tilbage til at vise temperaturen i skabet. 

 

Rengøring og vedligehold 
• Inden ibrugtagning bør skabet rengøres. 

• Sluk for vinkøleskabet inden rengøring og tag stikket ud af kontakten. Fjern 

eventuelt indhold. 

• Undgå stærke rengøringsmidler. 

Rengøring 
• Vask indvendigt med en blød fugtig klud og evt. lidt opvaskemiddel. 

• Efter indvendig rengøring, lad døren stå åben til skabet er helt tørt. 

• Hvis der dannes kondens på indersiden, skal det tørres af med en blød tør klud. 

• Hold altid dørens gummiliste ren, så den slutter tæt til. 

• Vask udvendigt med en blød fugtig klud og evt. lidt opvaskemiddel. 

• Tørres af med en blød tør klud. 

• Støv og andet kan blokere ventilationsristene. Kan evt. støvsuges rene. 
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Flytning af skabet 

Sluk for vinkøleskabet inden flytning og tag stikket ud af stikkontakten. Fjern eventuelt 

indhold. Brug tape (evt. malertape) til at fiksere hylder og dør. 

 
Problemløsning 

Fejl Mulig årsag 

Vinkøleskabet tænder ikke Ikke sat i stikkontaktet. Er husets sikringer 

ok? 

Vinkøleskabet er ikke koldt nok Check temperaturindstillingerne. 

Rumtemperatur har ændret sig. Døren har 

været åbnet længe/ofte. 

Døren er ikke lukket ordentligt. Døren 

gummitætning liste slutter ikke ordentligt til. 

Skabet udluftnings kanaler/riste er blokerede. 

Lyset virker ikke Pære skal skiftes. 

Vibrationer Check om skabet star på et stabilt underlag 

og om fødderne er justeret i vater. 

Vinkøleskabet støjer meget Skabet står ikke i vater. Skabet kan ikke 
komme af med varmen. Sørg for go luft 

omkring skabet. Check også ventilatoren. 

Døren vil ikke lukke ordentligt. Skabet står ikke i vater. Døren er ikke 

monteret korrekt. Gummilisten er itu. 

Hylderne er monteret forkert. 

LED display lyser ikke. Der er problemer med strømmen. 

LED display fejl Der bør ringes efter service 

Kondensvand på ydersiden af skabet Skabet star i et fugtigt rum. Tør skabet med 

en blød klud 

Kondensvand inde i skabet Skabet star i et fugtigt rum. Døren har været 

åbnet i længere tid eller mange gange. Tør 
indvendigt med en blød klud, og hold døren 

lukket. 
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Bortskaffelse af apparatet 
Da elektriske apparater indeholder skadeligt affald, må de kun bortskaffes hos din 

lokale genbrugsstation. 

 
Tekniske data 

Model Nr. CC21B 

Kapacitet 60 Liter 

Køleteknik Termoelektrisk 

Spænding AC220-240V 

Nominel strøm 1A (25°C) 

Frekvens 50Hz 

Wattforbrug 140W (25°C) 

Strømforbrug (kWh/24h) 0.46 (15°C) 

Maks temperaturforskel >18°C 

Temperaturreguleringsområde 7-18°C (Øvre zone) 

10-18°C (Nedre zone) 

Nettovægt 20,5 Kg 

Dimensioner (B x H x D) 34 x 82 x 51 cm. 

 

 

 


