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Elektronisk styrning.
Den elektroniska styrningen säkerställer att
de förinställda temperaturerna hålls uppoch
nertill i enheten. Detta sker via avancerad
styrning av kylsystemet, värmeelementen 
och fläkten. Förinställd temperatur lagras 
vid eventuellt strömavbrott. 

Den elektroniska styrningen har följande 
funktioner:

 ● Till/från brytare

 ● Ljuskontakt*

 ● Temperaturjustering

 ● Temperaturindikator

 ● Automatisk avfrostning

 ● Larm vid för hög och för låg temperatur

 ● Dörrlarm

* Ljuset är antingen tänt konstant eller en-
dast när dörren öppnas.

Temperaturindikator.
Displayen visar aktuell temperatur. Display-
ens övre siffror visar temperatur upptill i 
enheten och displayens nedre siffror visar
temperatur nertill i enheten. Temperaturindi-
katorn har ett integrerat flter som simulerar
aktuell temperatur i faskorna. Därför reage-
rar inte indikatorn på kortvariga variationer i 
lufttemperaturen.

Temperaturjustering.
Termostaten är försedd med barnsäkring.
Barnsäkringen kopplas in genom att trycka
på knapparna för ”upp och ner” samtidigt.
Efter ca 3 sekunder blinkar “Pof” i diplayen.
Därefter visas aktuella temperaturer som 
vanligt. Dessutom kan förinställd temperatur 
visas genom att trycka på SET1 respektive 
SET2.

Barnsäkringen återställs genom att trycka
på knapparna för “upp och ner” samtidigt.
Efter ca 3 sekunder blinkar “Pon” i display-
en och temperaturen kan ställas in.

Temperaturinställning upptill i 
enheten.
Tryck in SET1. Därefter kan temperaturen
upptill justeras uppåt eller neråt med hjälp
av knapparna för ”upp och ner”. Tempera-
turen kan ställas in från 8 till 22°C. Dock 
kan inställningen inte göras lägre än den 
faktiske inställningspunkten för temperatur-
sensorn i botten av enheten.
Temperaturinställning nertill i 
enheten.
Tryck in SET2. Därefter kan temperaturen
nertill justeras uppåt eller neråt med hjälp
av knapparna för ”upp och ner”. Tempera-
turen kan ställas in från 5 till 22°C. Dock 
kan inställningen inte göras högre än den 

Manövrering och funktion.

Fig 9
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Manövrering och funktion.

Fler-zoninställning för serve-
ringstemperering.
Normal inställning för denna användning
är en topp/botteninställning på 16/6. Med
denna inställning kommer temperaturerna
att fördela sig ned genom enheten för förva-
ring av olika typer av vin efter följande
uppdelning från topp ned mot botten:

 ● tunga rödvin +16 till +19°C

 ● Rosé och lätta rödvin +12° till +16 °C

 ● vitvin +10 till +12°C

 ● champagne och mousserande vin +6 till 
+8°C

Det rekommenderas att servera vinerna
ett par grader kallare än önskad dricktem-
peratur eftersom vinet snabbt värms upp en
aning vid upphällning i glaset.

Enkel-zoninställning för lång-
tidslagring.
För långtidsförvaring av vin rekommenderas
en topp/botten-inställning på 12/12°C.
Med samma inställning i topp och botten
skapas en jämn temperatur i hela enheten.
Omgivningstemperaturen kommer dock 
långsamt att tränga in genom enhetens dörr
och sidor vilket förorsakar en liten tempera-
turskillnad mellan topp och botten. Enheten
reglerar i botten efter förinställd temperatur
och avvikelsen kommer därför att ske i 
toppen.Skillnaden kommer att ligga mellan 
0–3°C, beroende på omgivningstempera-
turen.

faktiske inställningspunkten för temperatur-
sensorn upptill av enheten.

Larmanordningar.
Det finns ett underskridningslarm för låg-
temperatursensorn och ett överskridnings-
larm för högtemperatursensorn.

Larmet har en pip-ton samt visuell varning 
på displayen.

Larm för hög temperatur: pip-ton + alterne-
rande visning av “HtA” och aktuell tempe-
ratur

Larm för låg temperatur: pip-ton + alterne-
rande visning av “LtA” och aktuell tempe-
ratur

Larmtemperaturen är beroende av juste-
ringspunkterna. 

Pip-ljudet kan stängs av genom att trycka 
på självvald termostatknapp. Tryck på till/ 
från brytaren för att radera displaylarmet. 
En gång för att stänga av larmet och en 
gång till för att starta om kompressorn.

Dörrlarm
När dörren har varit öppen mer än två minu-
ter aktiveras dörrlam

Ljuset.
När du öppnar dörren till vinstället tänds 
ljuset i skåpet.

Displaybilden visar  när ljuset är tänt.

För att släcka ljuset igen trycker man på 

Permanent belysning.
För presentation av ditt vin kan du välja att 
ha ljuset tänt permanent genom att trycka 
på ljussymbolen  två gånger. För att 
släcka ljuset igen trycker man på .









Information för användare om hopsam-
ling och avfallshantering av gammalt 
material och använda batterier








