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Brukermanual CAVA Vinskap 

Sikkerhetsregler 
  

Denne varen oppfyller de fastsatte forskrifter for elektriske apparater. Om skapet ikke 

brukes forskriftsmessig kan det likevel føre til skade på personer og gjenstander. Les 

brukermanualen nøye før du begynner å bruke skapet, den inneholder viktige råd om 

montering, sikkerhet, bruk og vedlikehold. Ta alltid vare på brukermanualen til  

eventuell senere bruk. 

 

 

Forskriftsmessig bruk 
Denne varen er kun påtenkt til husholdningsbruk for lagring og oppbevaring av vin. 

Annen eller kommersiell bruk er ikke tillatt. Produsenten er ikke ansvarlig for skader eller feil 

som skyldes ureglementert bruk eller feil betjening. 

 

 

Sikkerhetsanvisning 
Kontroller at skapet ikke har ytre, synlige skader, et skadet skap må ikke tas i bruk. 

 

Om strømtilkoblingen skulle være skadet, må den skiftes av fagfolk før skapet tas i bruk. 

 

Vinskapet inneholder kjølevæsken isobutan (R600a), en naturgass som er svært 

miljøvennlig, men også brennbar. Sørg derfor for at kuldekretsløpet ikke er skadet før 

skapet tas i bruk. 

 

Sikkerheten for det elektriske anlegget kan kun garanteres om skapet kobles til et  

forskriftsmessig installert jordingssystem 220-240 V. 

 

Installasjon og eventuelt reparasjoner skal utføres av fagfolk.  

 

 

 

Før første gangs bruk 
 
Fjern all emballasje og rengjør skapet grundig innvendig med en fuktig klut.  

La vinskapet stå i ro i minimum 24 timer etter transport, før det kobles til.  

 

 



 

Brukermanual CAVA Vinskap 

Installasjon 

 
Vinskapene i denne brukermanualen er ment for frittstående plassering eller plassering i 

nisje under benk.  

 

Vinskapet må ikke plasseres i nærheten av varmeflater, varmeovner eller liknende.  

 

Det skal være et friareal på minimum 2 cm bak vinskapet, for å sikre tilstrekkelig 

ventilasjon. (Gjelder ikke CAVA 60si, CAVA 60di eller CAVA 60dd ettersom disse skapene 

har toveis ventilasjon som trekker inn kaldluft og blåser ut varmluft via  

sokkelen). Plasser vinskapet på et stabilt underlag og bruk de justerbare bena for å sette 

skapet i vater.  

 

 

Nisjemål 
For at vinskapet skal fungere optimalt er det viktig å overholde disse minimumsmål for 

plassering i en nisje. Ved benyttelse av egen kjøkkensokkel kreves det montering av 

lufterist for ventilasjon. 

 

 
Nisjemål CAVA 30si    Nisjemål CAVA 60si, 60di, 60dd 

 

 

 

 

Montering av grillrist 
 

 

 

Ta ut grillen (1) fra skapet og fest grillen med 

skruene (2). Bildet kan avvike fra noen modeller. 
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Montering av dørhåndtak 
 

 

 

 

Enkelte modeller leveres uten ferdig montert 

håndtak. Håndtaket festes ved å åpne døren, 

dra av pakningen på innsiden av døren ved 

skruehullene, skru fast håndtaket og trykk deretter 

pakningen på plass. 

 

 

 

 

 

Tilkobling 
Koble vinskapet til strømuttaket. Kontroller at vinskapet får strøm ved å åpne døren, og 

trykk på knappen Light for å se om det er lys i skapet. Benytt en autorisert elektriker ved 

installasjon om du er usikker på den elektriske tilkoblingen av vinskapet.  

 

 

Bytte hengsling 
Alle CAVA vinskap leveres høyrehengslet som standard, men kan hengsles om med de 

medfølgende venstrehengslene. 

 

 

1 – Nedre hengsel (høyre) 

2 – Skruer for døraksel 

3 – Døraksel 

4 – Dør 

5 – Øvre hengsel (høyre) 

6 – Skruer for øvre hengsel 

7 – Øvre hengsel (venstre) 

8 – Plastplugger kabinett 

9 – Nedre hengsel (venstre) 

10 – Festebrakett nedre hengsel 

11 – Skrue til festebrakett 

12 – Plastplugg dør 

  



 

Brukermanual CAVA Vinskap 

Lagring, oppbevaring & servering 
  

Etter installasjon er det viktig å stille inn skapet etter ønsket bruk, se eget kapittel. 

 

 

Lagring 
Vin bør lagres ved jevn temperatur mellom 10 og 14 °C. Temperaturforandringer bør skje 

gradvis, da vin ikke har godt av raske temperatursvingninger. 

 

 

Oppbevaring / servering 
De fleste viner som kjøpes er drikkeklare og blir ikke nevneverdig bedre av å lagres, men 

kan godt oppbevares opp til et par år under jevn sval temperatur.  

Under følger anbefalte serveringstemperaturer for ulike typer vin. 

 

Musserende vin 6 – 10 °C 

Tørr, lett hvitvin 8 – 10 °C 

Kraftig hvitvin 10 – 12 °C 

Rosévin 8 – 10 °C 

Lett rødvin 12 – 14 °C 

Middels kraftig rødvin 14 – 16 °C 

Kraftig rødvin 16 – 18 °C 

Tørr sterkvin 14 – 16 °C 

Søt sterkvin 16 – 18 °C 

Søt vin 10 – 12 °C 

 

 

Fuktighetskontroll 
I vinskapet følger det med en beholder. Fyll denne 3/4 full med vann for å bevare 

luftfuktigheten i skapet og tettheten i flaskenes korker. 



 

Brukermanual CAVA Vinskap 

Innstilling av temperaturer 
 
CAVA 30si, 60si & 60dd 
Still inn ønsket temperatur ved å benytte Up og Down knappene. Ønsket temperatur vil 

blinke i displayet i noen sekunder før reell temperatur vises. For å vise innstilt temperatur, 

hold Up eller Down knappen inne i noen sekunder før knappen slippes, den innstilte 

temperaturen vil så blinke i displayet. 

 

 
 

Display CAVA 30si, 60si, 60dd 

 
Power: Av/På knapp, knappen holdes inne i ca. 3 sekunder 

Light: Av/På knapp for innvendig lys 

Run: Lampen lyser når kondensatoren er i gang 

Display: Panel som viser reell temperatur og innstilt temperatur 

Up: Knapp for å øke temperaturen 

Down: Knapp for å senke temperaturen 

 

 

CAVA 60di 
Still inn ønsket temperatur ved å benytte Set Upper og Set Lower knappene. Ved å trykke 

én gang starter innstillingsmodusen. Ønsket temperatur vil blinke i displayet i noen 

sekunder før reell temperatur vises. For å vise den innstilte temperaturen til vinskapet trykk 

og hold Set Upper eller Set Lower knappen inne i noen sekunder før knappen slippes, den 

innstilte temperaturen vil så blinke i displayet. 

 

 
 

Display CAVA 60di 

 

Power: Av/På knapp, knappen holdes inne i ca. 3 sekunder 

Light: Av/På knapp for innvendig lys 

Run: Lampen lyser når kondensatoren er i gang 

Upper Chamber: Panel som viser reell temperatur og innstilt temperatur i øvre sone 

Lower Chamber: Panel som viser reell temperatur og innstilt temperatur i nedre sone 

Set Upper: Knapp for å endre temperaturen i øvre sone 

Set Lower: Knapp for å endre temperaturen i nedre sone 

 

 

Innvendig lys 
For å redusere energiforbruket, slukkes belysningen automatisk når døren lukkes. Om du 

foretrekker å ha belysningen på hele tiden, hold inne “LIGHT” knappen i 5 sekunder, 

displayet vil vise “LP”. Om du ønsker å sette innstillingene tilbake til standard, hold “LIGHT” 

knappen inne i 5 sekunder, displayet vil nå vise “LF”. 

 



 

Brukermanual CAVA Vinskap 

Har vinskapet vært uten strøm vil vinskapet settes tilbake til den fabrikkinnstilte  

temperaturen ved tilkobling 6 eller 12 °C avhengig av temperatursone. 

 

 

Hyller og plassering av flasker 

 
Kapasitet  
Merk at kapasiteten er beregnet etter standard bordeaux flasker. 

For å utnytte plassen maksimalt anbefales det å plassere flaskene som angitt  

nedenfor. Det er montert stoppere på alle hylletyper bortsett fra nederste hylle. 

 

CAVA 30si og 60dd er utstyrt med følgende hylletyper 

Kapasitet CAVA 30si – 19 flasker 

Kapasitet CAVA 60dd – 38 flasker 

 

   
 

Hylletype 1  Hylletype 2  Hylletype 3 

 

CAVA 60si og 60di er utstyrt med følgende hylletyper 

Kapasitet CAVA 60si – 50 flasker 

Kapasitet CAVA 60di - 44 flasker 

 

   
 

Hylletype 1   Hylletype 2   hylletype 3 

 
 

  



 

Brukermanual CAVA Vinskap 

Lyd 
 
Alle CAVA vinskap er kompressorkjølt, som gir det beste og jevneste kjøleresultatet over 

tid. Dette innebærer også at en kan oppleve å høre enkelte lyder fra vinskapet.  

Under følger en oversikt over ulike lyder som kan oppleves fra et vinskap. 

 

 Klikkende lyder 

Det kan høres et klikk hver gang kompressoren starter og stopper, dette er lyd som 

kommer fra start reléet. 

 Luftstrøm/vifte lyder 

Alle vinskap jobber med viftekontrollert kjøledistribusjon som fordeler luften i skapet. 

Dette gjøres for å opprettholde en jevn temperatur i skapet. Disse viftene genererer 

enkelte lyder som er hørbare. De fleste modeller har i tillegg en kjølevifte i forbindelse 

med kompressoren. 

 Gurglende/boblende/rennende/dryppende lyder 

Dette er lyder som kan forekomme flere ganger per dag i forbindelse med at 

systemet jobber og kjølevæsken sirkulerer i systemet og veksler mellom gass og 

flytende form.  

 Et vinskap inneholder rør som vibrerer svakt når kjølevæsken pumpes rundt i systemet. 

Rørene skal alltid ligge fritt og ikke direkte mot andre rør eller vegg.  

 Kompressoren lager lyd, når den kjøler, fordi den inneholder en elektrisk motor som 

driver en mekanisk pumpe. Hvor ofte kompressoren starter og hvor lenge den går 

avhenger av flere ting 

o Innstilt temperatur i skapet 

o Hvor ofte døren åpnes/lukkes 

o Temperaturen i omgivelsene 

o Ventilasjonen rundt produktet, se installasjonsveiledning  

o Om du nettopp har satt inn romtempererte vinflasker 

o Hvor mange vinflasker det er i vinskapet 

Støyspesifikasjonen for CAVA vinskap er normalt mellom 40 og 43 dBA avhengig av 

modell. Lydnivåene er målt av produsenten i et refleksjonsfritt rom med 

spesialinstrumenter etter ISO 3743-1 og ISO 3744 gjeldende standarder. 
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