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WineTemperator model :

WineTemperator



Tak fordi du valgte en WineTemperator fra

VintageKeeping A/S. Bemærk at

brugsanvisningen gælder for 2 modeller.

Inden brug

Inden du anvender din nye WineTemperator

bør du læse brugsanvisningen grundigt.

Brugsanvisningen indeholder vigtige

informationer vedrørende sikkerhed,

intallation, drift og vedligeholdelse. Gem

brugsanvisningen. Du kan få brug for den på

et senere tidspunkt. Kontroller at

WineTemperatoren ikke er beskadiget ved

modtagelsen. Transportskader skal anmeldes

til forhandleren inden den tages i brug. Fjern

emballagen. Rengør den indvendigt med

lunken vand tilsat et mildt opvaskemiddel.

Afvask med rent vand og tør grundigt af. Brug

en blød klud.
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Symbolet på produktet eller på

pakken angiver, at dette produkt

ikke må behandles som

husholdnings-affald. Det skal i

stedet overgives til en

affaldsstation for behandling af

elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at

sørge for at dette produkt bliver

bortskaffet på den rette måde, hjælper du

med til at forebygge eventuelle negative

påvirkninger af miljøet og af personers

helbred, der ellers kunne forårsages af

forkert bortskaffelse af dette produkt.

Kontakt det lokale kommunekontor,

affaldsselskab eller den forretning, hvor

produktet er købt, for yderligere

oplysninger om genanvendelse af dette

produkt.

Perfekt tempereret vin til en god aften !



1. Betjening af JC-1 (1-flaske):

1. Tænd/sluk

2. SET knap
5. Aktuelle temperatur

6. Forudindstillede

temperatur

3. Valg knap 4. Valg knap

1. Hold Tænd/sluk knappen (se pkt. 1) inde i 2 sekunder, for at tænde maskinen.

2. Når den er tændt lyser displayet og der står Wine Library.

3. Tryk på SET, for at komme videre.

4. Nu skal du vælge hvilken vintype du ønsker at temperere. Du kan vælge mellem rød, hvid og

champagne. Brug valg knapperne (se pkt. 3 og 4) for at bladre i vintyperne.

5. Tryk på SET, når du har fundet den du vil bruge.

6. Brug valg knapperne (se pkt. 3 og 4) for at bladre i de forudindstillede vinkategorier.

7. Tryk på SET, når du har fundet frem til det vinmærke du ønsker eller når du har fundet et

, som passer med den temperatur, som du ønsker.

8. Maskinen skriver : Please wait og efter nogle få minutter starter maskinen med at temperere vinen.

9. Maskinen viser den aktuelle temperatur (se pkt. 5) og den forudindstillede temperatur (se pkt. 6).

10. Når maskinen har nået set-punktet, lyder der et bip og den skriver Enjoy i displayet.

vinkategorier
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2. Betjening af JC-2 (2-flasker):

1. Tænd/sluk

2. SET knap

3. Valg af type vin 4. Valg af type vin

5. Valg af side 6. Valg af side

9. Forudindstillede

temperatur i højre

side

7. Forudindstillede

temperatur i venstre

side

8. Aktuelle tempera-

tur i forhold til den

forudindstillede

10. Aktuelle tempera-

tur i forhold til den

forudindstillede

1. Hold Tænd/sluk knappen (se pkt. 1) inde i 2 sekunder, for at tænde maskinen.

2. Når den er tændt lyser displayet og du skal vælge hvilken side du ønsker at bruge. Brug pilene (se pkt.

5 (venstre side) og 6 (højre side)) til at vælge hvilken side du ønsker.

3. Tryk på SET (se pkt. 2), for at komme videre.

4. Nu skal du vælge hvilken vintype du ønsker at temperere. Du kan vælge mellem rød, hvid og

champagne. Brug valg knapperne (se pkt. 3 og 4) for at bladre i vintyperne.

5. Tryk på SET, når du har fundet den du vil bruge.

6. Brug valg knapperne (se pkt. 3 og 4) for at bladre i de forudindstillede vinkategorier.

7. Tryk på SET, når du har fundet frem til den vinkategori du ønsker eller når du har fundet en vinkategori,

som passer med den temperatur, som du ønsker og maskinen starter med det samme.

BEMÆRK: Ved valg af rødvin, er der forskellige forudprogrammeret vinkategorier på knapperne 3 og 4 !

8. For at vælge den anden side, trykkes på knap 5 eller 6 og så vælger du ligesom ved den første side !

BEMÆRK: Du kan sagtens indstille den anden side, mens den første side arbejder !

9. Maskinen viser den forudindstillede temperatur for hver side (se pkt. 7 og 9) og ved pkt. 8 og 10 viser

den hvor langt den er fra den forudindstillede temperatur.

10. Når maskinen har nået set-punktet, lyder der et bip og den skriver Enjoy i displayet.
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