Brukerveiledning for

Vinkjøler
MODELL
IIJG18B
IIJG45B
IIJG110B
IIJG166B
Takk for at du kjøpte vår vinkjøler. Vi håper at vårt avanserte produkt vil
gi vinen din en annerledes og frydefull smak. Vennligst les og følg alle
sikkerhetsforskrifter og betjeningsinstruksjoner før bruk.

1. Advarsel









For å unngå skade på dørpakningen, må du passe på å åpne døren fullstendig når du trekker
hyllene ut av skinnerommet.
Apparatet må plasseres slik at støpselet kan nås. Frigjør strømledningen. Flytt vinskapet til det
stedet du ønsker å ha det. Ikke flytt på vinskapet når det er fylt med vin. Det kan bli skadet.
Vinkjøleren burde plasseres på et egnet sted for å påse at kompressoren er utenfor rekkevidde.
Dette apparatet er ikke beregnet på bruk av personer (barn eller voksne) fysiske eller mentale
evner, eller personer uten tilstrekkelig erfaring eller kunnskap om bruken av vinkjøleren, med
mindre de har fått grundig opplæring av personer som har erfaring med apparatet og som er
ansvarlig for deres sikkerhet.
Se til at barn ikke leker med apparatet.
Dersom strømledningen er skadet, må den, for å unngå fare, skiftes ut av en person som er
autorisert av produsenten eller en fagperson med lignende kvalifikasjoner.

DU MÅ IKKE I UNDER NOEN OMSTENDIGHETER FORSØKE Å PLUGGE NOE INN I
ELLER FORLENGE LEDNINGEN.
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2. Viktige sikkerhetsanvisninger
ADVARSEL















For å redusere risikoen for brann, elektrisk
støt eller skade når du bruker apparatet, må
du følge disse grunnleggende
forholdsreglene:

Les alle anvisningene før du tar i bruk vinkjøleren.
FARE eller ADVARSEL: Fare for at barn setter seg fast.
At barn setter seg fast eller kveles er ikke et kjent problem for disse produktene, men
apparater som er kassert eller forlatt utgjør fortsatt en fare selv om de «kun skal stå i
garasjen et par dager».
Før du kaster din gamle vinkjøler: Ta av døren. La hyllene være på plass slik at barn
ikke enkelt kan klyve inn i kjøleren.
La aldri barn betjene, leke med eller krype inn i apparatet.
Rengjør aldri apparatets deler med brennbare væsker. Gassene kan forårsake
brannfare eller eksplosjon.
Ikke lagre eller bruk bensin eller annen brennbar damp eller væske i nærheten av dette
eller andre apparater. Gassene kan forårsake brannfare eller eksplosjon. Ikke lagre
eksplosive stoffer slik som spraybokser med brennbare drivmidler i dette apparatet.
ADVARSEL: Hold ventilasjonsåpninger, enten i apparatets ramme eller i den innbygde
konstruksjonen, fri for hindringer.
ADVARSEL: Ikke bruk mekanisk utstyr eller andre midler for å fremskynde
kjøleprosessen, annet enn det som anbefales av produsenten.
Apparatet må festes i samsvar med anvisningene for å unngå fare på grunn av
ustabilitet.
ADVARSEL: Pass på at kjølekretsen ikke blir skadet.
ADVARSEL: Ikke bruk elektriske apparater inne i kjølerens lagringsrom, med mindre de
er av den typen som anbefales av produsenten.
Hvis kjølemiddelet i disse apparatene er R600a, burde ikke brennbare og eksplosive
gjenstander plasseres i eller i nærheten av skapet for å unngå brann eller eksplosjon.
-Ta vare på disse anvisningene-
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3. Installasjonsveiledning
Montering av håndtak - for IIJG18B:
 Dette vinskapet leveres med løst håndtak. For å montere håndtaket bretter du forsiktig
gummipakningen på innsiden av døren til side. Bruk skruen du finner der til å feste
håndtaket med. Brett så pakningen tilbake på plass.

Før du tar i bruk vinkjøleren
 Fjern emballasjen utvendig og innvendig.
 La vinkjøleren stå på høykant i omtrent 2 timer før du kobler den til strømkilden. Dette vil
redusere sjansen for funksjonsfeil i kjølesystemet som kan ha oppstått under transport.
 Rengjør overflaten innvendig ved å bruke en myk klut med lunkent vann.
 Apparatet er beregnet på bruk i hjemmet eller til lignende bruk slik som
– i personalkjøkken i butikker, kontorer eller andre arbeidsmiljøer;
– av kunder i hoteller, moteller eller andre bostedslignende miljøer;
– på andre slags overnattingssteder;
– catering og lignende bruk som ikke omfatter detaljhandel.
 Velg en godkjent avfallsplass når du kasserer apparatet.
Installere vinkjøleren
 Dette apparatet er utformet for frittstående installasjon eller innbygd (fullstendig forsenket)
(Jf. etiketten på baksiden av apparatet).
 Dette apparatet er utelukkende beregnet på å oppbevare vin.
 Plasser vinkjøleren på et gulv som er sterkt nok til å bære den når den er fullastet. For å få
vinkjøleren til å stå helt vannrett, justerer du nivelleringsfoten på bunnen av vinkjøleren.
 Dette apparatet bruker brennbart kjølemiddel. Pass på at kjølerørene aldri blir skadet under
frakt. Plasser vinkjøleren unna direkte sollys eller varmekilder (ovner, radiatorer, osv.).
Direkte sollys kan virke inn på akrylbelegget og varmekilder kan øke strømforbruket.
Ekstremt kalde temperaturer i omgivelsene kan også få enheten til ikke å fungere helt som
den skal.
 Unngå å plassere enheten på fuktige områder.
 Plugg vinkjøleren inn i et eget, korrekt installert, jordet vegguttak. Du må ikke under noen
omstendigheter skjære i eller fjerne den tredje (jordede) stiften fra strømledningen. Alle
spørsmål omkring strøm og/eller jording bør rettes til en sertifisert elektriker eller et
autorisert servicesenter.
NB!
 Oppbevar vin i forseglede flasker;
 Ikke overless skapet;
 Ikke åpne døren unntatt når det er nødvendig;
 Ikke dekk hyllene med aluminiumsfolie eller annet hyllemateriale som kan hindre
luftsirkulasjonen.
 Dersom vinkjøleren skal lagres i lengre tid uten å være i bruk, kan man la døren stå på gløtt
etter å ha rengjort skapet grundig, slik at luft kan sirkulere inne i skapet for å unngå mulig
dannelse av kondens, mugg og lukter.
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Grenser for romtemperaturen
Dette apparatet er utformet for å brukes i omgivelsestemperaturene som er spesifisert av
temperaturklassen markert på typeskiltet

Klasse
Utvidet temperert
Temperert
Subtropisk
Tropisk

Symbol
SN
N
ST
T

Rekkevidden for omgivelsestemperaturen (℃)
+10 til +32
+16 til +32
+16 til +38
+16 til +43

4. Betjene vinkjøleren og stille inn
temperaturkontrollen
Anvisninger for kontrollsystemet
For IIJG18B








«RUN»
En varsellampe lyser for å indikere at skapet er i kjølemodus.
«LIGHT»-knappen
For å betjene lyset innvendig, slår på/av.
«POWER»-knappen
For å slå på/av apparatet (trykk og hold nede disse knappene i omtrent 3 sekunder).
«DISPLAY»
Viser den innstilte temperaturen.
«UP»-knappen
Brukes for å øke temperaturen med 1℃.
«DOWN»-knappen
Brukes for å senke temperaturen med 1℃.
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Stille inn temperaturkontrollene
Temperaturen kan justeres fra 5℃ til 18℃.
Temperaturen som er forhåndsinnstilt på fabrikken er 12℃.


For å vise den faktiske temperaturen, trykker du og holder nede knappen «UP» eller «DOWN»
i ca. 5 sekunder, og den faktiske temperaturen vil midlertidig blinke på LED-displayet i 5
sekunder.




Blinkende LED = Faktisk temperatur i skapet
Stabil LED = Innstilt temperatur



Dette apparatet husker og lagrer temperaturen som er stilt inn. Ved strømbrudd vil enheten
justeres til sin forrige temperaturinnstilling når strømmen er tilbake igjen.

For IIJG45B7/IIJG110B/IIJG166B













«Light»
Slår PÅ/AV lyset inne i skapet.
«RUN»
Når den er PÅ, er kjølesystemet i gang.
«Power»
Slår på/av apparatet. (trykk og hold nede
3 sekunder);
«Set Upper»-knappen
For å stille inn temperaturen i det øvre kammeret.
«Set Lower»-knappen
For å stille inn temperaturen i det nedre kammeret.

denne

knappen

i

omtrent

«Upper Chamber»
Viser temperaturen som er stilt inn i det øvre kammeret.
«Lower Chamber»
Viser temperaturen som er stilt inn i det nedre kammeret.

Stille inn temperaturkontrollene
Still inn den ønskede kjøletemperaturen ved å trykke på knappene ved siden av «set upper /
set lower»-programmet. Hver gang du trykker på knappene vil du gå gjennom de tilgjengelige
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temperaturinnstillingene (for hvert rom) i trinnvise økninger på 1 grad.




Temperaturen som er forhåndsinnstilt av fabrikken er som følger:
Det øvre rommet: 6 ℃
Det nedre rommet: 12 ℃
Hvis du ønsker å se alle de faktiske innvendige temperaturene, trykker du og og holder nede
knappen «Set Upper» eller «Set Lower» i 5 sekunder, og LED-displayet vil blinke og vise den
faktiske temperaturen. 5 sekunder etter at du har sluttet å trykke på knappen, vil LED-sifrene
slutte å blinke, og så gå tilbake til å vise temperaturen som er stilt inn.
Det øvre rommet: Temperaturen kan justeres fra 5℃ til 10℃.
Det nedre rommet: Temperaturen kan justeres fra 10℃ til 18℃.










Dette apparatet husker og lagrer temperaturen som er stilt inn. Ved strømbrudd vil enheten
justeres til sin forrige temperaturinnstilling når strømmen er tilbake igjen.

Innvendig lys
For å redusere strømforbruket, vil dette vinskapet automatisk slå av LED-lysene etter 10
minutter.
Dersom du ønsker at LED-lysene skal være på hele tiden, er dette mulig. Trykk inn og hold
knappen «LIGHT» nede i 5 sekunder, og displayet vil vise «LP». Etter 4 sekunder vil displayet
gå tilbake til normalt og lyset vil være på inntil det slås av manuelt.
Dersom du ønsker å gå tilbake og spare strøm (anbefales), trykker du inn og holder nede
«LIGHT»-knappen i 5 sekunder, og displayet vil vise «LF». Etter 4 sekunder vil displayet gå
tilbake til normalt, og lyset vil automatisk slå seg av etter 10 minutter.

NB!
Hvis enheten er frakoblet, har mistet strøm eller er slått av, må du vente i 3 til 5 minutter før
du starter enheten på nytt igjen. Dersom du forsøker å stare på nytt før denne tidsforsinkelsen,
vil vinkjøleren ikke starte. Ved første gangs bruk eller etter at den ikke har vært i bruk på en
god stund, vil den innstilte temperaturen og temperaturen på LED-displayet avvike. Etter at
den har kjørt en stund, vil temperaturen gå tilbake igjen.

Hyller
For å unngå skade på dørpakningen, må du passe på å åpne døren fullstendig når du trekker
hyllene ut av skinnerommet.
For enkelt å kunne nå lagret innhold, må du trekke hyllene omtrent 1/3 ut av skinnerommet.
Enheten er utformet med et hakk på hver side av hyllesporene som hindrer flasker i å falle.

For IIJG18B/IIJG45B
Når du tar en av disse hyllene ut av skinnerommet eller setter inn hyllen, vipper du hyllen som på
tegningen og trekker den ut, eller skyver hyllen inn til den sitter trygt på støttene.
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For IIJG110B/IIJG166B
Plasser åpningen på hyllen (venstre og høyre) under den firkantede plastblokken, vipp hyllen
opp, og trekk deretter hyllen fra vinkjøleren.

5. Snu døren
På dette apparatet er det mulig å åpne døren enten fra venstre eller høyre side. Enheten leveres
til deg med døren slik at den åpner fra venstre. Dersom du skulle ønske å snu åpningsretningen,
følger du disse stegene:

For IIJG18B/IIJG45B
① Låseskruer

② Bunnhengsel (høyre)

③ Dørakse

④ Topphengsel (høyre)

⑤ Dør

⑥ Skap
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⑦ Topphengsel (venstre)

1

2

3






⑧ Bunnhengsel (venstre)

4

Skru løs låseskruene ①；(se bilde nr. 1)
Trekk døren ⑤ utover，ta den ut；(se bilde nr. 2)
Skru av 3 bolter，ta ut topphengselet (høyre) ④；(se bilde nr. 3)
Fest topphengselet (venstre) og bunnhengselet (venstre) med bolter på det stedet som bildet
viser,

For stanghåndtak:
Roter døren 180 grader, sett sammen døren i den motsatte rekkefølgen som når du fjerner den
(se bilde nr. 4)
For andre håndtak:
Monter døren i den motsatte rekkefølgen som når du fjerner den. (se bilde nr. 4)
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For IIJG110B/IIJG166B

1. Skruer

2. Topphengsel (høyre)

3. Skruer

4. Dørakse (høyre)

5. Dørakse (venstre)

6. Dørfeste

7. Bunnhengsel (venstre)

8. Bunnhengsel (høyre)

9. Topphengsel (venstre)

10. Skruer

11.Mansjett










1. Fjern de 4 skruene (1) fra topphengselet på høyre side (2) for å fjerne døren, Fjern de 2
skruene (10) og mansjetten (11) fra toppen (Tegning A)
2. Fjern de 2 skruene (3) på bunnen som holder dørens høyreakse (4) (Tegning B)
3. Døren dreier 180 grader, Monter dørens ekstra venstreakse (5) på bunnen som holder
dørens venstreakse. (Tegning B)
3. Fjern dørholderen (6) fra det venstre hengselet (7) og fest den på det høyre hengselet (8).
(Tegning C)
4. Monter døren og lukk den forsiktig.
5. Fest det ekstra venstre topphengselet (9) på venstre side på toppen av skapet med de 4
skruene (1), Juster døren før du strammer den. (Tegning D)
Merk: Det er nødvendig å være to for å gjennomføre denne monteringen.
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6. Installasjonsspesifikasjoner for
innbyggingsformål
For IIJG18B

For IIJG45B
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For IIJG110B

For IIJG166B

12

7. Lagringsdiagram (for 750 ml Bordeaux-flasker)
For IIJG18B

For IIJG166B

For IIJG45B

For IIJG110B
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8. Stell og vedlikehold




















Rengjøre vinkjøleren
Slå av strømmen, koble fra apparatet, og fjern alle gjenstander inkludert hyller og stativer.
Vask overflatene på innsiden med varmt vann og en mild oppløsning.
Vask hyllene med en mild vaskemiddeloppløsning.
Vri overflødig vann ut av svampen eller kluten når du vasker området med kontrollene eller
elektriske deler.
Vask utsiden av skapet med varmt vann og mildt, flytende vaskemiddel. Vask godt av og tørk
med en ren, myk klut.
Strømbrudd
De fleste strømbrudd fikses i løpet av noen få timer og burde ikke virke inn på temperaturen i
apparatet hvis du ikke åpner døren for ofte. Dersom strømmen kommer til å være av i en god
stund, må du gjøre de nødvendige tiltakene for å beskytte innholdet.
Ferier
Korte ferier: La vinkjøleren være i drift i ferier som varer i kortere enn tre uker.
Dersom apparatet ikke skal brukes i flere måneder, må du ta ut alt og slå av apparatet. Rengjør
og tørk innsiden grundig. For å forebygge lukt og oppbygging av mugg, lar du døren stå på
gløtt: Blokker åpningen slik at den ikke lukkes, hvis nødvendig.
Flytte på vinkjøleren
Ta ut alt innholdet.
Ta ut alle løse gjenstander i vinkjøleren (slik som hyller), eller fest de løse gjenstandene med
skum.
Drei den justerbare foten opp til sokkelen for å unngå skade.
Teip igjen døren.
Sørg for at apparatet holder seg sikkert i oppreist stilling under transport. Beskytt også
apparatets utside med tepper eller lignende.
Energisparingstips
Vinkjøleren burde plasseres på det kjøligste området i rommet, unna apparater som
produserer varme, og utenfor direkte sollys.
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9. Problemer med vinkjøleren
Du kan enkelt løse mange vanlige problemer med vinkjøleren, og spare deg kostnadene ved
eventuelt å ringe etter service. Prøv forslagene nedenfor for å se om du kan løse problemet før
du ringer etter service.

Problem
Vinkjøleren fungerer ikke

Vinkjøleren er ikke kald nok.

Slår seg av og på ofte

Lyset fungerer ikke.

Vibrasjoner
For mye støy

Døren vil ikke lukkes skikkelig.

Mulig årsak
Ikke koblet til.
Apparatet er slått av.
Overbelastningsbryteren er koblet ut eller en sikring
er gått.
Sjekk temperaturinnstillingen.
De utvendige omgivelsene trenger muligens en
høyere innstilling.
Døren åpnes for ofte.
Døren er ikke fullstendig lukket.
Dørpakningen forsegler ikke skikkelig.
Romtemperaturen er varmere enn normalt.
Skapet er overlesset.
Døren åpnes for ofte.
Døren er ikke fullstendig lukket.
Temperaturkontrollen er ikke stilt inn korrekt.
Dørpakningen forsegler ikke skikkelig.
Ikke koblet til.
Overbelastningsbryteren er koblet ut eller en sikring
er gått.
Pæren er brent ut.
Lysknappen står på «OFF»
Sjekk at vinkjøleren står jevnt.
Skranglelyder kan komme fra kjølemiddelet som
strømmer, noe som er normalt.
Etter at hver syklus er over, kan du høre surkling.
De innvendige veggene kan trekke seg sammen og
utvide seg, noe som kan forårsake lyder av smell
og spraking.
Vinkjøleren står ikke jevnt.
Vinkjøleren står ikke jevnt.
Døren ble snudd og ikke korrekt montert.
Pakningen er tørr.
Hyllene er ute av stilling.
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Før apparatet kastes.
1. Koble fra hovedstøpselet fra hoveduttaket.
2. Kutt av hovedledningen og kast den.

Importør
iiglo.com
Østre Kullerød 4, N-3241 Sandefjord, Norway
info@iiglo.com
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www.iiglo.com

