VINKØLESKAB V93S
HN 8543
Brugervejledning

Læs brugervejledningen omhyggeligt, før
vinkøleskabet tages i brug. Gem brugervejledningen
til senere brug.
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SIKKERHEDSANVISNINGER OG ADVARSLER
Betydningen af advarselssymboler

Dette symbol indikerer ting, man ikke må gøre. Hvis dette
ikke overholdes, kan det resultere i personskader eller
ødelæggelse af køleskabet.
Forbudt symbol

Advarselssymbol

Bemærk symbol

Dette symbol indikerer forhold, der skal følges, og som
skal overholdes i henhold til brugervejledningen. Hvis
brugervejledningen ikke følges, kan det resultere i
personskader og ødelæggelse af køleskabet.

Dette symbol indikerer forhold, man skal være
opmærksom på, og som specielt skal bemærkes. Disse
forholdsregler er nødvendige for at undgå mindre
personskader og ødelæggelse af køleskabet.

Denne manual indeholder mange vigtige sikkerhedsanvisninger, som skal overholdes af
brugeren.

Sikkerhedsanvisninger og -advarsler
• Køleskabet er ikke beregnet til brug af personer
(også børn) med begrænsede fysiske,
sansemæssige eller mentale evner, eller med
mangel på erfaring med og viden om køleskabet,
medmindre de har fået vejledning og instruktion af
en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
• Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke
leger med køleskabet.
• Køleskabet kan benyttes af børn fra 8-års alderen
og opefter samt af personer (også børn) med
begrænsede fysiske-, sansemæssige eller mentale
evner, eller med mangel på erfaring med og viden
om køleskabet, hvis de bliver instrueret om
køleskabets funktion og farerne ved at benytte det.
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•
•
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Børn må ikke lege med køleskabet. Rengøring og
vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden
opsyn.
Hvis strømkablet bliver beskadiget, skal det
udskiftes af en fagperson for at undgå farlige
situationer.
ADVARSEL: Hold alle ventilationsåbninger, både
udvendige og indvendige, fri for blokeringer og
hindringer.
ADVARSEL: Brug ikke mekaniske redskaber for at
fremskynde afrimning, men kun de redskaber der
er anbefalet af producenten.
ADVARSEL: Pas på ikke at ødelægge
kølekredsløbet.
ADVARSEL: Brug ikke elektriske redskaber
indvendigt i køleskabet, medmindre de er
anbefalede af producenten.
Opbevar ikke eksplosive substanser eller
aerosoldåser med brandfarlige drivmidler i
køleskabet.
Dette køleskab er udelukkende beregnet til brug i
private husholdninger.

3

Advarsler relateret til elektricitet
Træk ikke i strømkablet, når stikproppen skal trækkes ud af kontakten.
Tag fat i stikproppen, og træk den ud af kontakten.
Pas på ikke at ødelægge ledningen, så sikkerheden er i fare, og brug ikke
køleskabet, hvis ledningen eller stikproppen er beskadiget eller ødelagt.
Et beskadiget strømkabel skal udskiftes af en fagmand.

Før tilslutning skal det kontrolleres, at spænding og frekvens stemmer
overens med angivelserne på mærkepladen. Køleskabet er forsynet med
en stikprop med jord og skal jordforbindes efter gældende regler.
Kontakt en elektriker, hvis din stikkontakt ikke har jordforbindelse. Den
elektriske sikkerhed kan kun garanteres, hvis apparatet er tilsluttet en
godkendt jordforbindelse. Der må ikke være tilsluttet andre elektriske
apparater til stikkontakten.
Stikproppen skal sidde fast i stikkontakten, da der ellers kan opstå
kortslutninger og brand.

Køleskabet skal tilsluttes en kontakt med 220-240V, 50 Hz spænding.
Hvis der sker udsivning af gas fra andre komponenter i rummet, så åbn
døre og vinduer og luft ud. Træk ikke stikproppen på køleskabet ud, da
der kan trækkes en gnist.

For sikkerhedens skyld er det ikke tilladt at placere elektriske maskiner
og redskaber oven på køleskabet.

Advarsler relateret til almindelig brug
Autoriseret adskillelse eller reparation af køleskabet er tilladt. Det er
forbudt at beskadige kølekredsløbet, idet kølemiddel, der sprøjter ud, kan
give øjenskader eller forårsage selvantændelse. Reparation og
vedligeholdelse af køleskabet skal foretages af fagfolk.
Et beskadiget strømkabel skal udskiftes af fagfolk.

Køleskabets omgivelser må ikke blokeres, idet tilstrækkelig ventilation
altid skal være til stede.
Spalten mellem køleskabsdøren og køleskabet er meget lille. Hold ikke
hånden i disse områder, da fingrene kan blive klemt. Luk døren forsigtigt
for at undgå, at noget i køleskabet falder ned.
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Giv ikke emballagen til børn til at lege med. Pappet og plastfilmen kan
føre til kvælning. Tillad ikke, at børn klatrer op på køleskabet, og lad ikke
børn sidde på køleskabet. Børn kan blive lukket inde i køleskabet eller få
skader, hvis køleskabet vælter.
Sprøjt ikke vand på og vask ikke køleskabet. Placer ikke køleskabet i
fugtige områder, eller hvor der kan blive sprøjtet vand på det, da det kan
have indflydelse på den elektriske isolering.
Brug ikke køleskabet eller køleskabets dør til at stå på.

Placer ikke tunge ting på køleskabet, da de kan falde ned, når døren
åbnes med personskader til følge.
Tag stikproppen ud ved fejl, og når køleskabet skal rengøres. Tilslut ikke
strømmen igen før efter 5 minutters forløb, da det kan forstyrre
kompressorens startrytme og beskadige den.

Advarsler relateret til placering af ting

Placer ikke brandfarlige, eksplosionsfarlige, ustabile eller korrosive
væsker eller substanser i køleskabet for at undgå skader på køleskabet
eller brandulykker.
Placer ikke brandfarlige ting ved siden af køleskabet.

Dette køleskab er udelukkende beregnet til brug i private husholdninger
til opbevaring af vin og drikkevarer.
Der må ikke opbevares biologiske produkter, blod eller medicin.

Drikkevarer med højt alkoholindhold må kun opbevares lukket og
stående.
Lad ikke dørpakningen og plastdelene blive tilsmudset med fedtstoffer.
Der kan opstå små huller mellem pakningen og plastdelene.
Bloker ikke ventilationsåbninger.

Advarsler relateret til bortskaffelse
Køleskabet indeholder en lille mængde af det miljøvenlige kølemiddel R600a og
indeholder luft i isoleringen, og begge dele skal bortskaffes på en speciel måde. Bryd
ikke kølekredsløbet!
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KORREKT BRUG AF VINKØLESKABET
Hoveddelenes betegnelser:

Display for temperaturkontrol
Det køleskab, som
du har købt, er
ikke nødvendigvis
indrettet som det
viste køleskab.
Vinhylde
Vandbakke
Vinkurv

Indstillelige fødder

Placering af køleskabet

Før køleskabet tages i brug, skal al emballage aftages sammen med
puderne under køleskabet og skumplasten indvendigt i køleskabet. Træk
beskyttelsesfilmen af døren og af skabet.

Køleskabet skal placeres på et godt ventileret sted, og underlaget skal
være plant og stabilt. Indstil fødderne, så skabet står i vater.
Jo mere kølemiddel der er i kølekredsløbet, jo større skal rummet være.
8 gram kølemiddel svarer til 1 kubikmeter plads. Indholdet af kølemiddel
er angivet på mærkepladen på køleskabet.

Placer ikke køleskabet i direkte sollys eller i nærheden af varmekilder
som ovne og radiatorer. Hvis køleskabet er nødt til at blive placeret tæt
ved en varmekilde, skal der være en isoleringsplade imellem køleskabet
og varmekilden, eller følgende min. afstande skal overholdes:
Ovn: 3 cm
Oliefyr og brændeovn: 30 cm

Den varme luft fra køleskabets sider skal kunne bortledes frit. Ellers vil
kompressorens effektbehov stige og dermed køleskabets energiforbrug.
Derfor må afstanden mellem køleskabet og omgivende vægge eller
møbler ikke være mindre end 4 cm. Der skal også være plads til, at
døren kan åbnes mindst 90 grader.
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Start af vinkøleskabet
Når køleskabet er placeret, skal det stå i en halv time, før strømmen
tilsluttes.
Rengør køleskabet indvendigt, se punktet ”rengøring”.
Tilslut ikke køleskabet til en DC/AC konverter.
Der vil danne sig vanddråber og rim på køleskabets indvendige bagside.
Det fjernes automatisk og vil blive opsamlet i en beholder over
kompressoren og vil blive fordampet.

Placering af flasker
Vær opmærksom på følgende:
• For at opretholde luftcirkulationen, må flaskerne ikke berøre køleskabets bagvæg.
• Det her angivne antal flasker kan variere efter flaskernes form og størrelse.
• Det angivne antal flasker er beregnet på flasker med nedenstående dimensioner. Større
flasker vil have indflydelse på køleskabets kapacitet.

Temperaturzoner
På grund af luftcirkulationen har køleskabet forskellige temperaturzoner. Den øverste del er den
varmeste, og den nederste del er den koldeste.
Placering af vinene
Fra top til bund anbefales det at placere vinene således:
• Kraftige rødvine
• Rosé og lette rødvine
• Hvidvin
• Champagne og mousserende vine
Det anbefales at holde vine lidt under serveringstemperatur, da temperaturen hurtigt stiger, når
vinen hældes i glassene.
Praktiske råd til opbevaring
• Opbevar ikke vin i bokse i køleskabet.
• Proppen i gamle vine skal altid fugtes. Der må ikke være luft mellem prop og flaske.
• Åbne flaskehylder er en fordel, da de ikke forstyrrer luftcirkulationen. Dug på flaskerne
fjernes hurtigt ved luftcirkulationen.
• Vin skal ofte tempereres. Sæt rosévine på bordet 2-5 timer, før de skal drikkes, og rødvin 45 timer før de skal drikkes. Hvidvin kan serveres direkte fra køleskabet. Champagne skal
også drikkes lige fra køleskabet.
• Vinens temperatur er altid lavere end den ideelle serveringstemperatur, da vinens
temperatur hurtigt stiger 1-2° C, når den hældes i glasset.
Befugtning af køleskabet
Hæld lidt koldt vand i vandbakken hver 3.-4. dag, hvis køleskabet skal befugtes.
Serveringstemperaturer
Vinens smag afhænger af den rigtige serveringstemperatur, der bestemmer vinens aroma.
Det anbefales at servere vinen ved følgende temperaturer, når den hældes i glasset:
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Vintyper

Serveringstemperatur

Rød Bordeaux

18 °C

Côtes du Rhone / Barolo

17 °C

Rød Bourgogne

16 °C

Portvin

15 °C

Ung Bourgogne

14 °C

Ung rødvin

12 °C

Ung Beaujolais og hvidvine med lidt restsukker

11 °C

Gamle hvidvine / Chardonnay

10 °C

Sherry

9 °C

Unge hvidvine fra nyeste årgang

8 °C

Loire hvidvine / Entre-deux-Mers

7 °C

Vær opmærksom på rumtemperatur og ventilation
Klimaklassen er angivet på mærkepladen. Den definerer temperaturområdet for køleskabets
omgivelsestemperatur.
N:
+16 °C til +32 °C
ST:
+16 °C til +38 °C
T:
+16 °C til +43 °C
Køleskabet kan ikke fungere ved temperaturer under +16 °C. Hvis
omgivelsestemperaturen er over +32 °C, og relativ fugtighed bliver over 75% RH, vil der
danne sig rim på køleskabets dør.
Spar energi
• Køleskabet skal placeres i et tørt og ventileret rum. Det må ikke udsættes for direkte sollys
eller stå i nærheden af varmekilder. Hvis køleskabet placeres i nærheden af en varmekilde,
skal der være isolering imellem, eller min. afstandene skal overholdes.
• Sørg for, at døren er åben kortest muligt.
• Lad drikkevarer afkøle, før de sættes i køleskabet.

KØLESKABETS FUNKTIONER
Kontrolpanelet

Lås

Display

Lys

Temp. plus

Temp. minus

Display
Når strømmen tilsluttes første gang, vil hele displayet lyse i 3 sekunder, og der vil lyde en
starttone. Herefter går displayet i normal funktionsstatus.
Hvis køleskabet er i lås-status, vil displayet slukke efter 30 sekunder, hvis der ikke trykkes på
nogen taster. Displayet vil tænde igen, så snart en tast betjenes.
Displayet er placeret på døren. Tryk forsigtigt på tasterne. Undgå at displayet bliver
ridset af skarpe genstande. Sørg for, at det ikke er i nærheden af magnetfelter og høj
fugtighed. Dette kan forstyrre og ødelægge displayet.
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Lås og lås op
Lås køleskabet ved at trykke på ”Lås”
tasten i 3 sekunder.
Lås op ved at trykke i 3 sekunder på ”Lås”
tasten. Displayet blinker.
Bortset fra lysfunktionen, vil de følgende funktioner blive udført, når køleskabet er ulåst.
Lys
Tryk på ”Lys” tasten

for at tænde og slukke lyset.

Skift mellem Fahrenheit og Celsius
Tryk på ”Temp. plus”
og ”Temp. minus”
tasterne samtidigt, og der skiftes mellem
Fahrenheit og Celsius visning. Displayet vil vise den valgte temperaturenhed.
Indstilling af temperatur
Tryk på ”Temp. plus”
tasten, og temperaturen forøges med 1 grad for hvert tryk.
Tryk på ”Temp. minus”

tasten, og temperaturen reduceres med 1 grad for hvert tryk.

Temperaturområderne er 5 °C – 18 °C og 41 °F – 65 °F.
Huskefunktion
Køleskabet har en huskefunktion. Hvis strømmen afbrydes, vil køleskabet huske de indstillede
funktioner og indstillinger, når der igen tændes for køleskabet.
Fejlkoder
Fejlkode
Beskrivelse

E1
Fejl på temperatursensor

E4
Fejl på afrimningssensor

Adskil ikke køleskabet for selv at konstatere eller udbedre fejlen. Køleskabet skal
repareres af en fagmand.

VEDLIGEHOLDELSE
Frakobling af køleskabet
Tag stikproppen ud ved rengøring og vedligeholdelse.
Stop brugen af køleskabet
Hvis køleskabet ikke skal bruges i længere tid:
1. Tag stikproppen ud.
2. Rengør køleskabet.
3. Lad køleskabets dør stå åben.
Rengøring
Støv bagved og under køleskabet skal fjernes med jævne mellemrum, da dette hjælper til at
optimere køleeffekten og spare energi.
Køleskabet skal også rengøres indvendigt for at undgå lugt. Rengøring som angivet nedenfor:
1. Træk stikproppen ud.
2. Rengør kun dørpakningen med rent vand og aftør den grundigt.
3. Brug lunkent vand og lidt opvaskemiddel til at rengøre køleskabet. Spild ikke vand på
kontrolelementer og lyskilden.
4. Tilslut strømmen, når rengøringen er færdig.
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Brug ikke hårde børster, skuresvampe, slibende midler,
organiske opløsningsmidler (alkohol, acetone), kogende
vand, syre eller alkaliske midler til rengøring. Disse midler
kan ødelægge køleskabet og dets ud- og indvendige
overflader.
Rengør ikke med så meget vand, at det trænger ind i den
elektriske installation.

Noter:
Brug ikke rengøringsmidler eller opløsninger med sand eller syre.
Drænhullet skal renses jævnligt for at sikre, at vandet kan passere. Rens hullet med en tynd
pind eller lignende.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
Normale lyde:
Summen:
Køleskabet arbejder
Gurglen og rumlen: Kølemidlet flyder i rørene.
Lyde der let kan fjernes:
Ustabil opstilling.
Brug et vaterpas til at stille køleskabet i vater.
Køleskabet berører nogle ting i rummet.
Flyt køleskabet væk fra omgivende møbler eller andet, som det læner sig opad.
Beholdere i køleskabet berører hinanden.
Lav en smule afstand imellem flasker og beholdere i køleskabet.
Før der tilkaldes service, så prøv følgende:
Fejl
Køleskabet ikke koldt nok
indvendigt
Køleskabet køler ikke
LED-lyset lyser ikke
Dråber på glasdøren

Mulig årsag
Døren åbnes for ofte
For mange flasker i køleskabet
Strømmen slukket, strømafbrydelse
Stikproppen løs
LED-lyskilden er i stykker
Temperatur sat for lavt
For høj luftfugtighed

Importeret af:
Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK-5250 Odense SV
Der tages forbehold for trykfejl.
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Mulig afhjælpning
Undgå at åbne døren så ofte
Vent 4-5 timer
Kontroller, at der er strøm
Kontroller stikprop
Rekvirer service
Forøg temperaturen
Tør dråberne af med en klud

Teknisk datablad
Varemærke

WASCO

Model

HN 8543 – V93S

Kategori køle/fryseapparat til husholdningsbrug

Køle/svaleskabe, svaleskabe og vinkøleskabe

Energieffektivitetsklasse
Årligt elforbrug i kWh





A
139 kWh

Nettorumfang køl

93 L – 34 flasker

Nettorumfang frys og stjernemærkning

-L

Klimaklasse



N

Emission af luftbåren støj

42 dB(A) re 1 pW

Kan indbygges

Nej

Anvendelse

Apparatet er udelukkende beregnet til opbevaring
af vin

Højde

84,2 cm

Bredde

48 cm

Dybde

44 cm

Mærkespænding og frekvens

220-240V 50 Hz

Note:

 A+++ (højeste energiklasse) til G (laveste energiklasse).
 Elforbrug 139 kWh/år, på grundlag af standardiserede prøvningsresultater for 24 timer.
Det faktiske elforbrug vil afhænge af, hvordan apparatet anvendes og dets placering.
 Klimaklasse N. Apparatet er beregnet til brug ved en omgivelsestemperatur på mellem 16 °C og
32 °C.
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