
CAVE 18 DZ  |  CAVE 28  |  CAVE 36 DZ

Norsk

BRUKER- OG 
MONTERINGS-
HÅNDBOK



2

Bruker- og monteringshåndbøker på andre 
språk er tilgjengelige på www.norcool.no.
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6 1. Viktig informasjon

Les denne håndboken grundig før bruk
• Dette apparatet er en halvlederbasert elektrisk kjøler (termoelektrisk kjøler) 

som tilhører kategori 10, «andre kjøle- og fryseapparater», i henhold til kommi-
sjonsforordning (EF) nr. 643/2009. Konstruksjonstemperaturen er 17 °C.

• «Andre kjøle- og fryseapparater» betyr en oppbevaringsinnretning, kinesiske 
tradisjonelle vinoppbevaringsrom ikke medregnet, som er beregnet på opp-
bevaring av spesielle næringsmidler, for eksempel rødvin, i temperaturer høy-
ere enn +14 °C.

• Oppbevaringstemperaturen dekker området 8 til 18 °C / 12 til 18 °C for CAVE 
18 DZ og CAVE 36 DZ, og 12 til 18 °C for CAVE 28, men testbetingelsene for 
energi forbruket er 15 °C eller høyere i en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Apparatet egner seg for bruk i soverom, leiligheter, hoteller, sykehus og kontorer.

Før bruk
• Rengjør apparatet grundig, særlig innsiden (se «Rengjøring»).

• Hvis de innvendige delene ikke er riktig plassert, plasserer du dem slik det 
fremgår av kapitlet «Produktbeskrivelse».

Instruksjoner for bruk
Disse instruksjonene for bruk er ment for brukeren. De beskriver apparatet og 
hvordan det brukes riktig og trygt. De ble skrevet for ulike typer/modeller, og der-
for kan det hende du finner beskrivelser av funksjoner og tilbehør som ikke gjelder 
ditt apparat.

Tips for strømsparing
• Unngå å åpne døren for ofte, særlig i fuktig og varmt vær. Hold døren åpen så 

kort tid som mulig.
• Kontroller med jevne mellomrom at apparatet har tilstrekkelig ventilasjon (til-

strekkelig luftsirkulasjon rundt apparatet).
• Still termostaten på en lavere temperatur så snart som mulig (avhenger av 

mengden innhold i apparatet, omgivelsestemperaturen osv.).
• Før du legger inn ferske matvarer, må disse være avkjølt til omgivelsestempera-

tur. Varm mat avkjøles til romtemperatur før den legges inn i kjøleren.
• En økning av den innstilte temperaturen kan redusere strømforbruket til den 

termoelektriske kjøleren.
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Fare for at barn kan bli innestengt. Før du kasserer kjøleren: 
• Ta av døren.

• La hyllene være på plass, slik at det blir vanskelig for barn å klatre 
inn.

FARE:

• Hvis strømledningen er skadet, må du få den skiftet av produsenten, produ-
sentens serviceleverandør eller en annen kvalifisert person for å unngå at det 
oppstår farlige situasjoner.

• Apparatet må tilkobles strømforsyning på riktig måte. (Se «Montering».)

• Ikke berør de avkjølte overflatene når apparatet er i drift, særlig ikke med våte 
hender, fordi huden kan fryse fast.

• Trekk støpselet ut av stikkontakten før reparasjoner (som kun skal utføres av 
en kvalifisert tekniker), før rengjøring og når apparatet skal stå ubrukt i lengre 
tid. Ikke plasser strømledningen eller en mikrobølgeovn eller andre apparater 
på toppen av kjøleren.

• Typeskiltet sitter inne i apparatet eller utenpå bakveggen.

• Ikke plasser kjøleren på steder med direkte sollys, høy temperatur eller høy 
luftfuktighet. Ikke plasser gjenstander i nærheten av øvre del av baksiden til 
enheten, da dette vil påvirke effekten til det termoelektriske kjølesystemet.

• Barn i alderen 3 til 8 år har lov til å ta varer inn og ut av kjøleskap.

• Følgende instrukser må følges for å unngå at mat forurenses:

 - Hvis døren åpnes i lengre perioder, kan det føre til en betydelig økning i 
temperaturen i rommene til apparatet.

 - Rengjør regelmessig overflater som kan komme i kontakt med mat, og til-
gjengelige avløp.

 - Rengjør vannbeholdere hvis de ikke har vært i bruk på 48 timer. Skyll vann-
systemer som er koblet til vannforsyning, hvis det ikke har vært noe vann-
forbruk på fem dager.

 - Hvis kjøleapparatet blir stående tomt i lengre perioder, må det slås av, 
av rimes, rengjøres og tørkes. La døren stå åpen for å hindre muggdannelse 
i apparatet.

• Apparatet kan brukes av barn på minst 8 år og av personer med nedsatt 
fysisk, sensorisk eller mental evne, eller manglende erfaring og kunnskap. 
Dette forutsetter imidlertid at disse personene har fått opplæring i hvordan de 
bruker apparatet på en trygg måte, og forstår risikoene som er forbundet med 
apparatet.

• Barn må ikke leke med apparatet.
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• Følgende instrukser må følges for å unngå at mat forurenses:

-  Hvis døren åpnes i lengre perioder, kan det føre til en betydelig økning 
i temperaturen i rommene til apparatet.

-  Rengjør regelmessig overflater som kan komme i kontakt med mat, og 
tilgjengelige avløp.

-  Rengjør vannbeholderne i CAVE 36 DZ hvis de ikke har vært i bruk på 
48 timer. Skyll vannsystemet som er koblet til vannforsyning, hvis det 
ikke har vært noe vannforbruk fem dager.

 Soneillustrasjoner:

CAVE 18 DZ og CAVE 36 DZ CAVE 28

• Barn må ikke utføre rengjørings- eller vedlikeholdsoppgaver uten å være
under tilsyn.

• Hold tilsyn med barn for å sikre at de ikke leker med apparatet. Eksplosive
stoffer, for eksempel i form av spraybokser med brennbar drivgass, skal ikke
oppbevares i apparatet.

• Apparatet er kun ment for bruk i husholdninger og lignende bruksområder, for
eksempel

- bedriftskantiner i butikker, på kontorer og i andre arbeidsmiljøer

-  gårdshus og av gjester på hoteller, moteller og i andre bomiljøer

- bed-and-breakfast og lignende

- restaurantvirksomhet og tilsvarende virksomhet som ikke er involvert i
detaljhandel

• Produsentene bør gi informasjon om hvilke deler av rommet i apparatet som
egner seg best for hvilke matvarer, fordi temperaturen kan fordeles ulikt i de
ulike delene av apparatet. Eksempel:

(Illustrasjonen over er bare for referanseformål) (Illustrasjonen over er bare for referanseformål)
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CAVE 18 DZ (to soner)
1. Fot 
2. Strømledning
3. Dørramme
4. Glassdør
5. Forsenket håndtak
6. Deksel over øvre dørhengsel
7. Nedre dørhengsel
8. Vannbrett
9. Dørfôring
10. Dørpakning
11. Isolert plate
12. Kaldviftegitter

CAVE 28
1. Deksel over øvre dørhengsel
2. Belysning
3. Viftegitter
4. Hylle
5. Fot
6. Vannbrett
7. Lysbryter
8. Temperaturreguleringspanel
9. Magnetisk pakning
10. Glass
11. Dørramme

CAVE 36 DZ (to soner)
1. Strømledning
2. Fot
3. Dørramme
4. Forsenket håndtak
5. Glassdør
6. Deksel over øvre dørhengsel
7 Lampedeksel
8. Hylle
9. Isolert plate
10. Kaldviftegitter
11. Vannbrett
12. Nedre dørhengsel

2. Produktbeskrivelse
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CAVE 18 DZ

3. Temperaturinnstillinger

CAVE 28

CAVE 36 DZ

Bryter

Temperatur
display

Temperatur
displayTemperatur

regulering
Innvendig 
belysning

Bryter

Temperatur
display

Temperatur
displayTemperatur

regulering
Innvendig 
belysning

Temperatur
display

Temperatur
regulering

Innvendig 
belysning



114. Instruksjoner

Betjening

Starte din nye termoelektriske kjøler
1. Rengjør kjøleren grundig. Tørk av utsiden med en myk, tørr klut og innsiden 

med en ren, fuktig klut.
2. Sett støpselet i stikkontakten.

Normal drift
Når kjøleren går på full effekt, blinker de to LED-lampene på kretskortet. Den røde 
viser status for strøminngangen. Den grønne viser effektstatusen for kjølesyste-
met. I mellomtiden begynner viften inne i kjøleren å gå. Du slår lyset PÅ eller AV 
ved å trykke på lysknappen.

Temperaturområdet er 8 til 18 °C / 12 til 18 °C for CAVE 18 DZ og CAVE 36 DZ, og 12 
til 18 °C for CAVE 28. Når temperaturen er innstilt på en bestemt verdi og tempera-
turen i kjøleren når denne verdien, begynner den automatiske temperaturregule-
ringen å arbeide, og kjølesystemet går over til å opprettholde innstilt temperatur.

Merk:

Rengjøring

Rengjøringsmidler: Ikke bruk sterke eller slipende rengjøringsmidler og heller ikke 
løsemidler på noen overflate.

Utvendig: Tørk av med en klut fuktet i såpevann, deretter med en klut fuktet i 
rent vann, og tørk. Til hardnakkede flekker og regelmessig voksing bruker du 
silikonvoks.

Kjøledel: Vask hyller og andre løse deler i varmt såpevann, skyll dem og tørk dem. 
Vask innsiden med natronoppløsning (tre spiseskjeer natron til én liter vann) eller 
såpevann, tørk over med en klut fuktet i rent vann, og tørk.

Magnetiske dørpakninger: Vask med varmt såpevann.

Til slutt: Sett alle deler på plass og still inn temperaturen.

Vent 3–5 minutter før ny oppstart hvis du har tatt ut støpselet. Enheten vil 
kanskje ikke fungere ordentlig hvis den startes for raskt.
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Montering

• Monter kjøleren på et passende sted 
uten ekstreme temperaturer.

• Sørg for tilstrekkelig avstand mellom 
kjøleren og en eventuell sidevegg, 
slik at døren kan åpnes uhindret. 
Kjøleren er ikke beregnet på 
innbygging.

• Velg et sted med solid og plant gulv. 
La det være 5 cm mellom kjølerens 
sider og sidevegger og 10 cm 
mellom baksiden og bakvegg.

4. Instruksjoner

5 cm

10 cm

5 cm



135. Hva som må gjøres

Når kjøleren skal stå ubrukt i en lengre periode:
• Ta støpselet ut av stikkontakten. Ta alt innholdet ut av kjøleren.

• Tørk av innsiden og la døren stå åpen noen dager.

Når du vil flytte kjøleren:
• Sikre alle bevegelige deler og alt innhold. (Pakk dette separat om nødvendig.) 

Transporter kjøleren kun i oppreist stilling.

Hvis kjøleren virker for varm på innsiden:
• Kontroller at døren ikke er blitt åpnet for ofte eller i en lengre periode. 

Kontroller at luftsirkulasjonen ikke hindres av for mange varer i kjøleren. 
(Kjøleren er overbelastet.)

• Har du satt inn varme varer uten å kjøle dem ned til romtemperatur først?  
Er det tilstrekkelig klaring på alle sider av og over kjøleren?

Hvis kjøleren begynner å lage unormale lyder:
• Står den ustøtt? Sørg for at den står støtt og plant, og kontroller om driften nå 

er normal.

• Er det falt ned gjenstander på baksiden av kjøleren? I så fall må du fjerne dem 
og deretter kontrollere om driften er normal.

• Er det noen beholdere i kjøleren som vibrerer eller gir resonans? I så fall må du 
plassere dem annerledes og deretter kontrollere om driften er normal.

Hvis lyset på innsiden blinker:
• Den innstilte temperaturen er høyere enn temperaturen i kjøleren. Den auto-

matiske avrimingsfunksjonen starter.

Kassering av apparatet
Dette merket innebærer at produktet ikke skal kastes sammen med 
annet husholdningsavfall i noen del av EU. For å hindre at miljøet og 
menneskers helse skal ta skade på grunn av ukontrollert avfallshånd-
tering, skal produktet gjenvinnes på en ansvarlig måte for å fremme 
bærekraftig gjenbruk av materiale. Bruk retur- og innsamlings-
systemene når du skal returnere den brukte enheten. Du kan også 
kontakte forhandleren der produktet ble kjøpt. De har mottaksplikt og 
vil sørge for miljømessig forsvarlig gjenvinning.
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14 6. Tekniske spesifikasjoner

Modellnr. CAVE 18 DZ

Volum 53 liter

Merkespenning 220–240 V AC

Merkefrekvens 50 Hz

Temperaturområde  8–18 °C nedre sone / 12–18 °C øvre sone

Klimatype SN N

Inngangseffekt 100 W

Strømforbruk kWh/døgn 0,48

Modellnr. CAVE 28

Volum 65 liter

Merkespenning 220–240 V AC

Merkefrekvens 50 Hz

Temperaturområde 12–18 °C

Klimatype SN N

Inngangseffekt 70 W

Strømforbruk kWh/døgn 0,53

Modellnr. CAVE 36 DZ

Volum 118 liter

Merkespenning 220–240 V AC

Merkefrekvens 50 Hz

Temperaturområde 8–18 °C nedre sone / 12–18 °C øvre sone

Klimatype SN N

Inngangseffekt 120 W

Strømforbruk kWh/døgn 0,66
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Besøk nettstedet vårt hvis du trenger veiledning om  
montering og bruk på andre språk.

www.norcool.no
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