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Før du tar skapet i bruk

Gratulerer med valget av et Geapp vinskap!
Vi håper at du vil få glede av det i mange år fremover. Vinskapet er beregnet for bruk i vanlige husholdninger til lagring 
av drikkevarer ved temperaturer over 00C

Vi er blitt langt mer mat- og vinbevisste i løpet av de siste årene. Vi tilbringer stadig mer tid sammen på kjøkkenet og 
eksperimenterer både med nye spennende matretter og forskjellige viner. Livet er for kort til ikke å kose seg i hverdagen 
og feire spesielle anledninger når de måtte dukke opp. Mange har vel noen flasker vin liggende i tilfelle en anledning, og 
noen har til og med dyrere viner man kanskje har kjøpt på den siste turen innom tax-free butikken. Dessverre vansmekter 
en del bedre flasker vin som ligger rundt på kjøkkenet i de tusen hjem. Vinflaskene er meget dekorative i vinhyllene over 
komfyren; det er bare det at her lider de en sakte død…

Alle liker vi å modnes i riktig hastighet og under riktig temperatur. Et attraktivt ytre under prossessen, er heller ingen 
ulempe. 

Design
Skapenes stilrene design gjør at de passer like bra for montering på kjøkkenet, eller i stuen. Døren kan med letthet 
hengsles om ved behov. Skapene leveres med stålfront, UV-stabilisert og skrog i sort nøytral utførelse. 
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Introduksjon

Innholdsfortegnelse

Fjern all emballasjematerialer
Rengjør skapet grundig - spesielt innvendig (se Rengjøring og vedlikehold).
Denne bruksanvisningen er beregnet for brukeren. Bruksanvisningen beskriver selve skapet samt korrekt og sikker 
betjening.

Før skapet tilkobles strømnettet, må det få lov å stå og hvile i ca 2 timer, for å sikre 
at kjølesystemet fungerer optimalt etter transport og flytting
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Når vinskapet er uttjent, bør det kasseres omgående. Dersom vinskapet er utstyrt med en dørlås, må du sørge for at 
denne ødelegges og/eller gjøres ubrukelig slik at barn som leker, ikke kan bli sperret inne og kvalt i vinskapet.
Vinskapet inneholder et kjølemiddel og isoleringsmaterialer som krever spesielle forholdsregler når skapet kasseres. 
Henvend deg til kommunens mottaksstasjon for slikt avfall eller til forhandleren. Pass på at du ikke kommer til å skade 
rørene på baksiden av vinskapet.

Kassering av vinskap

Før du starter skapet:
Før vinskapet tas i bruk la dørene stå oppe i 24 timer.

Rommet  som vinskapet plasseres i, må være tørt og godt ventilert. Best egnet romtemperatur avhenger av modellen 
(klimaklassen) og kan leses på merkeplaten på vinskapet.
Fjern all utvendig og innvendig emballasje.
Bruk en myk tørr klut til å tørke vinskapet utvendig og en fuktet klut til innsiden.
Vinskapet må ikke plasseres i nærheten av varmeflater, varmeovner el. likn eller utsettes for direkte sollys. Dersom 
avstanden til en varmeflate er for kort, kan det være nødvendig å montere et isolerende panel.
Det må være et friareal på ca 2 cm bak vinskapet, for å sikre tilstrekkelig ventilasjon for kondensatoren.
Plasser vinskapet på et stabilt underlag. Bruk de justerbare bena til å sette vinskapet i vater.
Ikke koble vinskapet til en skjøteledning, men bruk et eget vegguttak til tilkoblingen.
Ikke koble andre enheter til samme vegguttak som vinskapet.
Sett støpselet i en korrekt jordet stikkontakt.
Kontroller at vinskapet får strøm ved å åpne døren, og se om lampen i vinskapet lyser.
Benytt en autorisert elektriker ved installasjon om du er usikker på den elektriske tilkoblingen av vinskapet.
Les og følg alle sikkerhets og bruksinsttruksjoner før du begynner å bruke vinskapet.
 

Av hensyn til miljøet må du være ekstra påpasselig når du flytter på vinskapet slik at du ikke skader rørene på baksi-
den, eller noen del av det forseglede kjølesystemet.
Vinskapets kjølesystem er fyllt med kjølemiddel og olje. Dersom vinskapet skades, må det behandles varsomt og de-
strueres i samsvar med gjeldende miljøregler. (Se Ta hensyn til miljøet).
Dersom strømledningen skades, må den av sikkerhetshensyn bare skiftes ut av produsenten, serviceverksted eller en 
fagmann.
Ikke legg brannfarlige, flyktige eller eksplosive stoffer i vinskapet som propan, butan, pentan og lignende. Slike spray-
bokser er tydelig merket med faresymboler på emballasjen.
Flasker med høy alkoholprosent må være godt forseglet og plasseres stående.

Installasjon

Skapet må tilkobles strømnettet på foreskrevet måte (se Elektrisk tilkobling).

Husk å trekke ut støpselet før du bytter lyspæren, rengjør vinskapet eller foretar 
annet vedlikehold på vinskapet.

Når du trekker ut støpselet av stikkontakten, må du ta tak i selve støpselet og 
aldri trekke i ledningen.

Defrost
Vinskapet er utstyrt med automatisk defrost / avtining. Når skapet ikke er i kjølesyklus vil de bakre veggene inne i ska-
pet avrimes automatisk. Eventuelt spillvann blir ledet til en oppsamlingskopp på baksiden av skapet hvor det fordam-
per.

Rengjøring / vedlikehold
Bruk et mildt såpevann og en myk klut for å vaske innsiden av skapene.



Innhold og egenskaper
 
1.          Digitalt kontrollpanel med 2 soners temperaturinnstilling 
2.          Langt håndtak i rustfritt stål.
3. Store hyller i tre.
4. Hylle for mindre flasker plassert nederst i skapet.
5. Justèrbare ben for vatring.
6. Sikkerhetslås 
7. Bunngrill i rustfritt stål
8. Kabinett farge: sort.
9. For frittstående plassering
10. Fuktighetskontroll innvendig i skapet. Fylles 3/4 full med vann.
11. UV-stabilisert glass i dør

GEA168TSS/GEA166TSS

Hvordan ta ut hyllene
Trekk først hyllen ut 1/3 , plasser så hylen slik at utsparringen i hyllen 
treffer plastikkfblokken. Løft så hyllen opp og trekk hyllen ut av skapet. 
Reverser prosedyren ved innsetting av hyllen. Se tegning.

Hvordan bruke vinskapet
Vinskapet bør plasseres i  et rom med en temperatur mellom 0-350C
Om temperaturen er lavere eller høyere enn dette kan egenskapene til skapet svekkes. 

Anbefalt temperaturinnstilling for oppbevaring av vin

Temperaturinnstillingene kan variere om lyset er AV eller PÅ, om flaskene er plassert på de øvre/midtre hyl-
lene eller på de nederste hyllene.

ON/OFF-funksjon
For å slå vinskapet av (OFF) eller på (ON) trykk på ON/OFF-bryteren som er lokalisert på kontrollpanelet i vinskapet. 

 Tørr/Hvitvin       Rødvin        Musserende vin
       7-100C           12-150C                5-80C
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Innstilling av temperatur
GEA168TSS og GEA166TSS har to separate kjølesoner i skapet hvor den ønskede temperaturen stilles individuelt for 
hver av sonene. 
 Plugg strømledningen til et jordet uttak. Ved strømstans vil de instilte temperaturene slettes å gå tilbake til fabrikkinstilt 
temperatur 60C for øvre sone (Upper chamber) og 120C for nedre sone (Lower chamber).
 Sett den ønskede temperaturen ved å trykke på henholdsvis Set upper / Set lower. Temperaturinstillingene er i en 
«scrolle» funksjon. Går du forbi den temperaturen du ønsker, trykk gjentatte ganger på knappen for å komme rundt til 
den ønskede temperaturen. For hvert trykk endres temperaturverdiene med 10C. 
 Den valgte temperaturen vil blinke i LED displayet i ca. 5 sekunder før displayet igjen viser reell innvendig temperatur i 
vinskapet.
 Øvre sone (Upper chamber) kan stilles mellom disse temperaturene: 
5 til 120C (GEA168TSS) 5 til 100C (GEA166TSS)
Nedre sone (Lower chamber) kan stilles mellom disse temperaturene: 
12 til 180C (GEA168TSS) 10 til 180C (GEA166TSS)
 For å se den instilte temperaturen, hold inne knappen for den aktuelle sonen inne i ca. 5 sekunder. Den instilte tempe-
raturen vil blinke i LED displayet i ca. 5 sekunder.
 Skapene kan vise temperatur både i Celsius og i Fahrenheit. For å endre temperatur mellom Celsius og Fahrenheit, 
hold begge knappene (Set upper/Set lower) inne i ca. 5 sekunder. Et kort lydsignal høres. 

MERK! Om vinskapet mister strøm, blir slått av eller kontakten tas ut av vegg, vent 3-5 minutter før du 
setter det på igjen, ellers vil ikke vinskapet starte.
Ved første gangs bruk, eller når vinskapet har vært av for en lengre periode, kan det være noen graders 
forskjell mellom den valgte temperauren og den som er indikert i LED displayet. Dette er normalt og vil 
stabilisere seg i løpet av noen timers bruk.

For å skifte ut lyspæren gjør som følger: GEA168TSS
1. Ta av dekselet ved lyspæren ved å skru ut skruen.
2. Skru ut lyspæren og erstatt med ny.
 MERK! Lyspæren må ikke overstige 15 watt.
3. Skru på dekselet over lyspæren igjen.

Slå AV eller PÅ lyset ved å trykke på knappen for lys i kontrollpanelet.
Lyset vil stå på i 10 minutter før det slukker automatisk. For å slå lyset på igjen etter 
denne tiden, trykk en gang til på lysknappen

Innvendig lys 

 

Lås
GEA168TSS og GEA166TSS er utstyrt med en lås. Nøkkelen til 
denne låsen finner du i posen sammen med bruksanvisningen 
(engelsk) inne i skapet. For å låse, vri nøkkelen med klokken. For 
å låse igjen vri nøkkelen mot klokken. Fjern nøkkelen og oppbevar 
den på et sikkert sted.
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For å skifte ut lyspæren gjør som følger: GEA166TSS
1. Først skru ut den øverste hyllen i skapet
 MERK! LED lysskinnen er dekket av en elektrisk boks
2. Skru ut låseskruen og dytt lysdekselet til venstre for å fjerne
3. Napp ut koblingen (pkt. 4)
4. Skru ut de to skruene som holder lysskinnen og trekk lysskinnen ut
 fra dekselet.
5. Erstatt med ny LED lysskinne.

 

NB! Trekk alltid ut kontakten på vinskapet før lyspærene skiftes.



Installasjon
Hyllene
For å tilpasse eller fjerne hyllene, ta tak i den ene siden av hyllen (som 
vist på bildet) og dra ut  eller sett inn hyllen. 
Sørg for at hyllen sitter godt på braketten før du setter inn flasker.

Før du bruker vinskapet
Før du bruker vinskapet sørg for at det står støtt og i vater. Dette for å 
unngå vibrasjoner.
MERK! Når vinskapet er slått på lyser RUN lampen på LED panelet 
som er plassert inne i vinskapet. Denne lampen vil slukke når kompres-
sorens kjølesyklus er avsluttet.

 

1. Digitalt kontrollpanel med temperaturkontroll
2. Digital elektronisk termostat kontrollerer temperaturen(e) i vinskapet.
3. To separate kjølesoner for oppbevaring av både rød og hvit vin. (GEA2TVS)
 To separate kjølesoner for oppbevaring av både vin og mineralvann. (GEA2TBS)
4. Uttrekkbare hyller for å lette adkomsten til din favorittvin.
5. UV beskyttede glassdører for å forsinke aldringsprosessen.
6. Innvendig belysning
7. Fuktighetskontroll innvendig i skapet. Fylles 3/4 full med vann.
8. For innfelling eller frittstående plassering
9. Sikkerhetslås
10. UV-stabilisert glass i dør

Innhold og egenskaper

GEA2TVS/GEA2TBS

GEA2TVS og GEA2TBS er inndelt med to separate kjølesoner med en individuell temperaturkontroll i hver sone. 
For å stille inn ønsket temperatur trykk UP (opp) for høyere temperatur og DOWN (ned) for lavere temperatur. Den 
valgte temperauren vil blinke i LED displayet i ca. 5 sekunder før den går tilbake til  å lyse konstant med reell tempera-
tur

Anbefalt temperaturinnstilling for vin er som følger

MERK! Temperaturen kan stilles inn mellom 50C - 180C  

For å se den innstilte temperaturen, trykk og hold en av temperaturknappene nede i ca. 5 sekunder. «SET» 
temperaturen vil da blinke i LED displayet i 5 sekunder.
Blinkende lys:Innstilt temperatur
Konstant lys: Reell kabinettemperatur

 Hvitvin  Rødvin
  7-100C   12-150C

Instilling av temperatur
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 Plassering av vinflasker
Beholderen som brukes for å opprettholde korrekt fuktighet i vinskapet bør 
plasseres i den øverste hyllen i vinskapet. For modeller med flere soner 
plasseres beholderen på øverste hylle i hver sone. 
For å få maksimal utnyttelse av plassen i vinskapet er det nødvendig å 
plassere vinflaskene som vist på tegningen under.

Lagring / behandling av vinskap
Står skapet ubrukt over en liten periode anbefales det at temperaturinnstillingene er satt som anbefalt. Står skapet 
ubrukt over en lengre periode gjør som følger:
1. Fjern alle flasker fra vinskapet
2. Dra ut kontakten
3. Vask vinskapet grundig innvendig og utvendig.
4. La dørene stå åpnet for å unngå eventuell fukt, mugg eller odør.

MERK! Vent alltid i 3 til 5 minutter før du starter vinskapet etter en stans av kjølesyklusen. 

Temperaturen kan bli vist både i Celsius (0C) og Fahrenheit (0F). For å endre: Hold begge innstillingsknappene (UP/
DOWN) inne i ca. 5 sekunder. Etter et lite signal skifter temperaturen verdi. 

Det finnes ikke noen AV-knapp på vinskapet, så for å stoppe vinskapet fra å kjøle, må man trekke ut kontakten. Ved 
lengre stopp la dørene være delvis åpne for å forhindre eventuell  mugg og fuktighetsdannelse inne i skapet.

Innvendig belysning
ON/OFF-funksjon
For å slå vinskapet av (OFF) eller på (ON) trykk på ON/OFF-bryteren som 
er lokalisert på kontrollpanelet i vinskapet.  

For å skifte ut lyspæren gjør som følger:
1. Løsne skruen som holder dekselet (Fig. 1)
2. Skru ut lyspæren og erstatt med ny. (Fig. 2)
 MERK! Lyspæren må ikke overstige 15 watt.
3. Skru på dekselet igjen.
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1. Digitalt kontrollpanel med temperaturkontroll
2. Digital elektronisk termostat kontrollerer temperaturen(e) i vinskapet.
3. To kjølesoner for oppbevaring av både rød og hvit vin (GEA45TSS)
4. Uttrekkbare hyller for å lette adkomst.
5. UV beskyttede glassdører for å forsinke aldringsprosessen.
6. Automatisk innvendig belysning
7. Fuktighetskontroll innvendig i skapet. Fylles 3/4 full med vann.
8. Sikkerhetslås
9. For innfelling eller frittstående plassering
10. UV-stabilisert glass i dør

Innhold og egenskaper

GEA18ESS, GEA45TSS, GEA45ESS

Installasjon
Før du bruker vinskapet
Før du bruker vinskapet sørg for at det står støtt og i vater. Dette for å unngå vibrasjoner.
MERK! Når vinskapet er slått på lyser RUN lampen på LED panelet som er plassert inne i vinskapet. Denne lampen vil 
slukke når kompressorens kjølesyklus er avsluttet.

For å stille inn ønsket temperatur trykk UP (opp) for høyere temperatur og DOWN (ned) for lavere temperatur. Den 
valgte temperaturen vil blinke i LED displayet i ca. 5 sekunder før den går tilbake til  å lyse konstant med reell 
temperatur
Anbefalt temperaturinnstilling for vin er som følger

MERK! Temperaturen kan stilles inn mellom 50C - 180C  

For å se den innstilte temperaturen, trykk og hold en av temperaturknappene nede i ca. 5 sekunder. «SET» temperatu-
ren vil da blinke i LED displayet i 5 sekunder.
Blinkende lys: Innstilt temperatur
Konstant lys: Reell kabinettemperatur

Instilling av temperatur GEA18ESS, GEA45ESS

 

GEA18ESS GEA45ESS

 Hvitvin  Rødvin
  7-100C  12-150C

8



GEA45TSS er inndelt med to separate kjølesoner med en indivi-
duell temperaturkontroll i hver sone. 
Øvre del kan stilles inn mellom 5-100C
Nedre del kan stilles inn mellom 10-180C

Følg anvisningene for temperaturinnstilling som beskrevet over for 
hver av sonene. 

GEA45TSS

Det finnes ikke noen AV-knapp på vinskapet, så for å stoppe vinskapet fra å kjøle, må man trekke ut kontakten. Ved 
lengre stopper la dørene være delvis åpnet for å forhindre evnt  mugg og fuktighetsdannelse inne i skapet.

Instilling av temperatur GEA45TSS

Innvendig belysning
Lyset tennes og slukkes manuelt ved å trykke på AV/PÅ bryteren lokalisert ved siden av kontrollpanelet 
inne i skapet.

For å skifte ut lyspæren gjør som følger:
1. Ta av dekselet ved lyspæren ved å skru ut skruen.
2. Skru ut lyspæren og erstatt med ny.
 MERK! Lyspæren må ikke overstige 15 watt.
3. Skru på dekselet over lyspæren igjen.

MERK! Temperaturen kan bli vist både i Celsius (0C) og Fahrenheit (0F). For å endre: Hold 
begge innstillingsknappene (UP/DOWN) inne i ca. 5 sekunder. Etter et lite signal skifter tempe-
raturen verdi. 

MERK! Vent alltid i 3 til 5 minutter før du starter vinskapet etter en stans av kjølesyklusen. 

Plassering av vinflasker
Beholderen som brukes for å opprettholde korrekt fuktighet i vinskapet 
bør plasseres i den øverste hyllen i vinskapet. For modeller med flere 
soner plasseres beholderen på øverste hylle i hver sone. 
For å få maksimal utnyttelse av plassen i vinskapet er det nødvendig 
å plassere vinflaskene som vist på tegningen under.

 

Lagring / behandling av vinskap
Står skapet ubrukt over en liten periode anbefales det at temperaturinnstillingene er satt som anbefalt. Står skapet 
ubrukt over en lengre periode gjør som følger:
1. Fjern alle flasker fra vinskapet
2. Dra ut kontakten
3. Vask vinskapet grundig innvendig og utvendig.
4. La dørene stå åpnet for å unngå eventuell fukt, mugg eller odør.
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Spørsmål og svar

Vinskapet er ikke plugget inn.
Sjekk sikringen inn til skapet

Kontrollèr temperaturinnstillingen.
Rommet vinskapet står kan kreve en høyere innstilling av temperaturen.
Dørene åpnes for ofte.
Dørene er ikke lukket ordentlig igjen.
Dørpakningen tetter ikke ordentlig.
Rommets omgivelsestemperatur er for høy. Max 300C
For lite luft bak skapet Trekk skapet noe ut fra veggen

Romtemperaturen er unormalt høy.
Et større antall nye flasker er blitt lagret.
Dørene åpnes for ofte.
Dørene er ikke lukket ordentlig igjen.
Dørpakningen tetter ikke ordentlig.

Vinskapet er ikke plugget inn.
Sjekk sikringen inn til skapet
Lyspæren har røket.
Lyset et slått av.

Kontrollèr at vinskapet står støtt og i vater.

En raslende lyd kan komme fra kjølesystemet og er helt normalt.
Når kjølesyklusen er ferdig kan du høre en gurglende lyd fra kjølevæsken som flyter i syste-
met.
Utvidelser og sammentrekninger av veggene i skapet kan forårsake poppende lyder. Vinska-
pet er ikke vatret.

Vinskapet er ikke i vater.
Pakningen er skitten.
Hyllene er ute av posisjon.

Denne guiden kan hjelpe deg til å løse vanlige problemer man kan komme over. Det kan spare deg for unødvendige 
servicekostnader

Vinskapet virker
ikke

Vinskapet er ikke
kaldt nok

Vinskapet skrur
seg ofte av og på

Dørene vil ikke
lukkes ordentlig

Vinskapet bråker
for mye

Vibrasjoner

Lyset virker ikke
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Nisjemål vinskap

Nisjemål GEA18ESS
H:  870mm
B:  300mm
D:  590mm

H

D

B B

D

H

Nisjemål GEA45ESS, GEA45TSS
GEA2TVS og GEA2TBS
H:  870mm 
B:  600mm 
D:  590mm 

NB! Dørene må stå på utsiden av nisjen 



Innan du tar skåpet i bruk

När skåpet slutgiltigt tas ur bruk bör det kasseras omgående.
Om skåpet är låsbart måste du se till att inget levande finns i skåpet vid kassationen.
Vänd dig till kommunens avfallsstation som tar hand om skåpet, som innehåller kylmedel och isoleringsmedel som kräver 
speciell hantering.
Akta därför rören på skåpets baksida.

Kassation av vinskåp

Vi gratulerar dig till att ha fått ett Geapp vinskåp!
Vi hoppas att du ska få glädje av det i många år framöver! Skåpen är gjorda för att finnas i hemmet och förvara drycker 
över 0 grader C.

Intresset för mat och vin har stadigt ökat i Sverige de senaste åren. Vi tillbringar mer och mer tid i köket, och experi-
menterar med nya maträtter och vinsorter. Livet är för kort för att inte njuta av gott vin både till vardags och fest samt 
vid firande av olika anledningar. Många har väl en vinflaska liggande hemma för att snabbt kunna öppnas, någon 
annan har kanske en lite dyrare flaska på lager eller rent av hemtagen från en utrikesresa.
Tyvärr ser man då att de förvaras på ett felaktigt sätt i köket eller så och går en sakta men säker förstörelse till mötes!
Det är här Geapps vinskåp kommer in i bilden!

Alla tycker vi om att åldras i riktig takt. Ett attraktivt yttre under denna process är heller inte fel!

Design
Skåpens stilrena design gör att det passar in på många ställen. Inte bara i köket. Dörren kan lätt hängas om vid behov. 
Skåpen levereras med rostfri stålram. Skåpet i sig är svart med UV-stabiliserad glass i dörr
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Introduktion

Innehållsförteckning

Låt skåpet stå stilla i ca två timmar innan du kopplar på strömmen, så att kylsystemet 
fungerar optimalt efter transporten. 

Bruksanvisningen beskriver skåpet och upplyser om korrekt skötsel.

Ta bort all emballage och tape.

Rengör skåpet grundigt. (Se avsnittet om Rengöring / Underhåll).

Innan skåpet tas i bruk ska dörrarna stå öppna i 24 timmar. Platsen der skåpet ska placeras ska vara torrt och med 
god ventilation. Lämpligast åar rumstemperatur. Ta bort allt emballage. Torka av skåpet utvändigt men en torr mjuk 
trasa, och invändigt med en något fuktad trasa. Vinskåpet ska inte placeras i närheten av heta ytor eller i direkt solljus. 
Blir avståndet för nära en het yta, så ska en isolerande panel sättas upp i mellan. 
Skåpet måste stå ca två cm. från bakväggen för att säkerställa ventilationne för kondensatoren. Ställ skåpet på stabilt 
underlag. Använd de justerbara tassarna för att få skåpet i våg. Koppla helst in skåpet till en egen kontakt. Se till at 
den är korrekt jordad. Kontrollera strömtillförseln genom att kontrollera att lampan i skåpet lyser.
Vinskåpets kylsystem är fyllt med kylmedel och olja. Om skåpet skadas måste det hanteras varsamt. Tänk på miljön.
Om elsladden skadas ska den byta ut av tillverkaren, serviceverkstad eller annnan fackman. 
Lägg inte brandfarligt, flyktigt eller explosivt material påskåpet. T ex propan, butan, pantan eller liknande. Dylika pro-
dukter har varningstext på asken.

Installation

Avfrostning
Skåpen har automatisk avfrostning. När skåpet inte är igång och producerar kyla avfrostas bakväggen i skåpet automa-
tiskt. Eventuellt spillvatten samlas upp i en kopp på baksidan av skåpet och förångas.

Rengöring / underhållning
Använd mjuka trasor och milda rengöringsmedel vid tvättning av skåpet.

Använd gärna en auktoriserad elektriker om du är osäker på om installationen 
sker på ett föreskrivet sätt. 

Kom ihåg att strömmen måste brytas när skåpet rengörs eller lamapan byts t ex.

När du drar ur kontakten så håll ej i ledningen.
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Innan du tar skåpet i bruk

När skåpet slutgiltigt tas ur bruk bör det kasseras omgående.
Om skåpet är låsbart måste du se till att inget levande finns i skåpet vid kassationen.
Vänd dig till kommunens avfallsstation som tar hand om skåpet, som innehåller kylmedel och isoleringsmedel som kräver 
speciell hantering.
Akta därför rören på skåpets baksida.

Kassation av vinskåp

Vi gratulerar dig till att ha fått ett Geapp vinskåp!
Vi hoppas att du ska få glädje av det i många år framöver! Skåpen är gjorda för att finnas i hemmet och förvara drycker 
över 0 grader C.

Intresset för mat och vin har stadigt ökat i Sverige de senaste åren. Vi tillbringar mer och mer tid i köket, och experi-
menterar med nya maträtter och vinsorter. Livet är för kort för att inte njuta av gott vin både till vardags och fest samt 
vid firande av olika anledningar. Många har väl en vinflaska liggande hemma för att snabbt kunna öppnas, någon 
annan har kanske en lite dyrare flaska på lager eller rent av hemtagen från en utrikesresa.
Tyvärr ser man då att de förvaras på ett felaktigt sätt i köket eller så och går en sakta men säker förstörelse till mötes!
Det är här Geapps vinskåp kommer in i bilden!

Alla tycker vi om att åldras i riktig takt. Ett attraktivt yttre under denna process är heller inte fel!

Design
Skåpens stilrena design gör att det passar in på många ställen. Inte bara i köket. Dörren kan lätt hängas om vid behov. 
Skåpen levereras med rostfri stålram. Skåpet i sig är svart med UV-stabiliserad glass i dörr
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Ta bort all emballage och tape.

Rengör skåpet grundigt. (Se avsnittet om Rengöring / Underhåll).

Innan skåpet tas i bruk ska dörrarna stå öppna i 24 timmar. Platsen der skåpet ska placeras ska vara torrt och med 
god ventilation. Lämpligast åar rumstemperatur. Ta bort allt emballage. Torka av skåpet utvändigt men en torr mjuk 
trasa, och invändigt med en något fuktad trasa. Vinskåpet ska inte placeras i närheten av heta ytor eller i direkt solljus. 
Blir avståndet för nära en het yta, så ska en isolerande panel sättas upp i mellan. 
Skåpet måste stå ca två cm. från bakväggen för att säkerställa ventilationne för kondensatoren. Ställ skåpet på stabilt 
underlag. Använd de justerbara tassarna för att få skåpet i våg. Koppla helst in skåpet till en egen kontakt. Se till at 
den är korrekt jordad. Kontrollera strömtillförseln genom att kontrollera att lampan i skåpet lyser.
Vinskåpets kylsystem är fyllt med kylmedel och olja. Om skåpet skadas måste det hanteras varsamt. Tänk på miljön.
Om elsladden skadas ska den byta ut av tillverkaren, serviceverkstad eller annnan fackman. 
Lägg inte brandfarligt, flyktigt eller explosivt material påskåpet. T ex propan, butan, pantan eller liknande. Dylika pro-
dukter har varningstext på asken.

Installation

Avfrostning
Skåpen har automatisk avfrostning. När skåpet inte är igång och producerar kyla avfrostas bakväggen i skåpet automa-
tiskt. Eventuellt spillvatten samlas upp i en kopp på baksidan av skåpet och förångas.

Rengöring / underhållning
Använd mjuka trasor och milda rengöringsmedel vid tvättning av skåpet.

Använd gärna en auktoriserad elektriker om du är osäker på om installationen 
sker på ett föreskrivet sätt. 

Kom ihåg att strömmen måste brytas när skåpet rengörs eller lamapan byts t ex.

När du drar ur kontakten så håll ej i ledningen.
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Beskrivning
 
1.          Digital kontrollpanel med två separata temperaturzoner 
2.          Långt handtag i rostfritt stål.
3. Stora hyllor i tre.
4. Hylla för mindre flaskor längst ner i skåpet.
5. Justerbara tassar för nivåinställning.
6. Säkerhetslås 
7. Rostfri sockel
8. Svarta väggar och tak.
9. För frittstående placering.
10. Fuktighetskontroll innvändig i skåpet. Fylls 3/4 full med vatten.
11. UV-stabiliserad glas i dörr

GEA168TSS/GEA166TSS

Hur använder du skåpet
Vinskåpet bör placeras i ett rum med temperatur mellan 0 – 35 grader. Om temperaturen är högre eller lägre än detta 
kan egenskaperna försämras.

Temperaturen kan variera om ljuset är av eller på, om flaskorna ligger på översta/mellan eller nedersta hylla 
i zonen.

ON/OFF-funktionen
Strömbrytaren på skåpet (ON/OFF) sitter på kontrollpanelen i vinskåpet.

 Torr/Vitvin    Rödvin        Champagne
     7-100C    12-150C              5-80C
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Ta bort hyllorna
Drag först ut hyllan 1/3, placera hyllan så att utsparningen i hyllan 
träffar plastblocken. Lyt därefter upp hyllan och dra ut ur skåpet. Gör 
proceduren omvänt vid isättning av hyllan. Se llustration: 

 

GEA168TSS: I topp

GEA166TSS: I midten
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GEA168TSS GEA166TSS



Inställning av temperatur
GEA168TSS och GEA166TSS har två separata temperaturzoner som ställs in var för sig.
 Koppla skåpet till ett jordat uttag. Temperaturen kommer att bli de förinställda från fabrik dvs 60C i den övre kalla zo-
nen, och 120C i den nedre zonen.
 Ställ in den önskade temperaturen genom att trycka på antingen Set upper / Set lower. Därefter ger ett tryck en grads 
ändring. Trycker du förbi din önskade temperatur, så fortsätt att trycka varvet runt tills du kommer rätt.
 Den valda temperaturen blinkar i LED-fönstet i fem sekunder, varefter den verkliga temperaturen visas i fönstret.
 Övre zonen (Upper chamber) kan ställas in mellan: 
5 til 120C (GEA168TSS) 5 til 100C (GEA166TSS)
Nedre zonen (Lower chamber) kan ställas in mellan: 
12 til 180C (GEA168TSS) 10 til 180C (GEA166TSS)
 För att se den inställda önskade temperaturen, tryck och håll inne en av temperaturknapparna 
i 5 sekunder. ”SET” temperaturen kommer då att blinka i LED-fönstret i 5 sekunder.
Blinkande ljus: Inställd temperatur. Konstant ljus:   Verklig temperatur
 Temperaturen kan visas i både Celsius (C) och Fahrenheit (F). För att ändra håll in 
båda knapparna UP/DOWN i fem sekunder. Efter en liten signal skiftar temperaturskalan.

Byte av lampor. Gör så her: GEA168TSS
1. Ta bort skyddet genom att skruva ur skruvan.
2. Byt ut lampan. Max 15 watt.
3. Återställ skyddet.

Släck och tänd genom att trycka på knappen för ljus på kontrollpanelen. Lju-
set kommer att vara tänt i 10 min innan det släcks automatiskt. För att däref-
ter åter tända tryck en gång på knappen.

Invändigt ljus

 

Lås
GEA168TSS och GEA166TSS är låsbare. Nyckeln till låset 
finner du tillsammans med bruksanvisningen inne i skåpet.
För att låsa vrid nyckeln medsols. Lås upp åt andra hållet. 
Förvara nyckeln på ett säkert ställe.

Notera! Om strömen försvinner eller om väggkontakten dras ur, måste skåpet stå i 3-5 minuter
innan det startas om. 
Det kan uppstå en skillnad mellan vald och inställd temperatur om skåpet har varit avstängt 
en stund. Detta rättar till sig efter någon timmes körning.
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GEA168TSS GEA166TSS

For å skifte ut lyspæren gjør som følger: GEA166TSS
1. Skruva ur den översta hyllan i skåpet
 MËRK! LED ljusskenan är dekt av en elektrisk boks
2. Skruva ur låsskruvan och dra ljuscoveret åt vänster för att ta bort
3. Dra ur kopplingen (pkt. 4)
4. Skruva ur dom två skruvarna som holder ljusskenan och dra skenan 
 ut från coveret.
5. Ersätt med ny LED ljuskena.

 

NB! Dra alltid ur el.sladden på vinskåpet innan ljuset  byts.



Installation
Hyllorna
För att ta ut en hylla så ta tag i ena sidan och lyft den något, som bilden 
visar, och dra ut hyllan. Omvänt vid insättande av hyllan.

Försäkra dig om att hyllan verkligen är på plats innan du lägger in flaskor.

Innan du använder vinskåpet
För att undvika vibrationer ska skåpet stå stadigt och i våg.
När skåpet är inkopplat lyser lampan RUN på panelen inne i skåpet. 
Den slocknar när kompressorns kylarbete är slutfört.

 

1. Digital kontrollpanel med temperaturkontroll
2. Digital elektronisk termostat kontrollerar temperaturerna i vinskåpet.
3. Två separata kylzoner för förvaring av både röd och vittvin. (GEA2TVS)
 Två separata kylzoner för förvaring av både vin oc läskdryckar. (GEA2TBS)
4. Utdragbara hyllor for å lette adkomsten til din favorittvin.
5. UV beskyttede glassdører for å forsinke aldringsprosessen.
6. Automatisk innvendig belysning
7. Fuktighetskontroll innvendig i skapet. Fylles 3/4 full med vann.
8. För infällning eller frittstående placering.
9. Säkerhetslås
10. UV-stabiliserad glas i dörr

Beskrivning

GEA2TVS/GEA2TBS

GEA2TVS och GEA2TBS har två separata temperaturzoner bredvid varandra side by side.

För att ställa in önskad temperatur tryck på UP för att höja temperaturen och DOWN for att sänka temeraturen. Den valda 
temperaturen kommer att blinka i LED fönstret i ca 5 sekunder innan den återgår till att lysa konstant med den verkliga 
temperaturen.

Rekommenderad temperatur för vin är följande:

Notera! att temperaturen kan ställas in mellan 50C - 180C  

För att se den inställda önskade temperaturen, tryck och håll inne en av temperaturknapparna 
i 5 sekunder. ”SET” temperaturen kommer då att blinka i LED-fönstret i 5 sekunder
Blinkande ljus:Inställd temperatur
Konstant lys: Verklig temperatur

Inställning av temperatur

 Vitvin   Rödvin
 7-100C  12-150C
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 Placering av vinflaskor
Behållaren som används för att ge den korrekta fuktigheten bör placeras på 
den översta hyllan. Finns fler zoner placeras en behållare på översta hyllan 
i varje zon.
För att maximalt kunna utnyttja skåpets kapacitet ska flaskorna placeras 
enligt teckningen:

Lagring/behandling av skåpet
Står skåpet oanvänt över en kortare period rekommenderas en behandling av skåpet som ovan beskrivits.
Står skåpet oanvänt över en längre period rekommenderas följande:
1. Ta ur alla flaskorna
2. Dra ur kontakten
3. Tvätta skåpet in- och utvändigt
4. Låt dörrarna stå öppna för luftning och undvikande av bl a mögel.

Kom ihåg att vänta 3 - 5 minuter innan du startar om ett stoppat skåp!

Temperaturen kan visas i både Celsius (C) och Fahrenheit (F). För att ändra håll in båda knapparna UP/DOWN i fem
sekunder. Efter en liten signal skiftar temperaturskalan.

Det finns inga AV/PÅ-knappar på vinskåpen. Så för att stoppa skåpen från att producera kyla måste man dra ur 
kontakten. Vid längra stopp låt dörren vara något öppen för att förhindra mögel och fuktangepp inne i skåpet.

Invändig belysning
ON/OFF-funktionen
Strömbrytaren på skåpet (ON/OFF) sitter på kontrollpanelen i vinskåpet.

Byte av lampor. Gör så her:
1. Ta bort skyddet genom att skruva ur skruvan. (Fig. 1)
2. Byt ut lampan. Max 15 watt. (Fig.2)
3. Återställ skyddet.



1. Digital kontrollpanel med temperaturkontroll.
2. Digital elektronisk termostat kontrollerar temeraturen i vinskåpet.
3. Två temperaturzoner för både rött och vitt vin (GEA45TSS)
4. Utdragbara hyller för att underlätta iläggning och uttagning av flaskor.
5. UV skyddad glassdörr för att försena åldrandet av vinet.
6. Automatisk invändig belysning.
7. Fuktighetskontroll invändigt i skåpet. Fylls till ¾ med vatten.
8. Säkerhetslås.
9. För infällning eller frittstående placering.
10 UV-stabiliserad glas i dörr 

Beskrivning

GEA18ESS, GEA45TSS, GEA45ESS

Installation
Innan du använder vinskåpet
Notera! För att undvika vibrationer ska skåpet stå stadigt och i våg.
När skåpet är inkopplat lyser lampan RUN på panelen inne i skåpet. Den slocknar när kompressorns kylarbete är 
slutfört.

För att ställa in önskad temperatur tryck på UP för att höja temperaturen och DOWN for att sänka temeraturen. Den valda 
temperaturen kommer att blinka i LED fönstret i ca 5 sekunder innan den återgår till att lysa konstant med den verkliga 
temperaturen.Rekommenderad temperatur för vin är följande:

Notera att temperaturen kan ställas in mellan 50C - 180C  

För att se den inställda önskade temperaturen, tryck och håll inne en av temperaturknapparna 
i 5 sekunder. ”SET” temperaturen kommer då att blinka i LED_fönstret i 5 sekunder.
Blinkande ljus: Innstilt temperatur
Konstant ljus: Verklig temperatur

Inställning av temperatur GEA18ESS och GES45ESS

 

GEA18ESS GEA45ESS

 Vitvin   Rödvin
 7-100C  12-150C
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GEA45TSS är indelad i två separata temperaturzoner med 
en indivduell temperaturkontroll i varje zon.
Den övre zonen kan ha temperatur mellan  5 – 10 0C
Den nedre zonen kan ha temperatur mellan 10 – 18 0C

Följ anvisningarna för temperaturinställning som i vinskåpen ovan
för varje zon.

GEA45TSS

Det finns inga AV/PÅ-knappar på vinskåpen. Så för att stoppa skåpen från att producerakyla måste man dra 
ur kontakten. Vid längra stopp låt dörren vara något öppen för att förhindra mögel och fuktangepp inne i skåpet.

Inställning av temperatur GEA45TSS

NOTERA! Temperaturen kan visas i både Celsius (C) och Fahrenheit (F). För att ändra håll in 
båda knapparna UP/DOWN i fem sekunder. Efter en liten signal skiftar temperaturskalan.

Kom ihåg att vänta 3 - 5 minuter innan du startar om ett stoppat skåp!

 Placering av vinflaskor
Behållaren som används för att ge den korrekta fuktigheten bör placeras på 
den översta hyllan. Finns fler zoner placeras en behållare på översta hyllan 
i varje zon.
För att maximalt kunna utnyttja skåpets kapacitet ska flaskorna placeras 
enligt teckningen:

Lagring/behandling av skåpet
Står skåpet oanvänt över en kortare period rekommenderas en behandling av skåpet som ovan beskrivits.
Står skåpet oanvänt över en längre period rekommenderas följande:
1. Ta ur alla flaskorna
2. Dra ur kontakten
3. Tvätta skåpet in- och utvändigt
4. Låt dörrarna stå öppna för luftning och undvikande av bl a mögel.
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Invändig belysning
ON/OFF-funktionen
Strömbrytaren på skåpet (ON/OFF) sitter på kontrollpanelen i vinskåpet.

Byte av lampor. Gör så her:
1. Ta bort skyddet genom att skruva ur skruvan. (Fig. 1)
2. Byt ut lampan. Max 15 watt. (Fig.2)
3. Återställ skyddet.



Frågor och svar

Kontrollera att kontakten sitter i ordentligt, och att 
Säkringen är hel

Kontrollera temperarurinställnngen.
Rumstemperaturen kanske kräver en högre inställning.
Dörrarna öppnas för ofta.
Dörrarna är inte stängda ordentligt.
Dörrpackningen är inte tät.
Rummets omgivningstemperatur är för hög. Max 300C
För lite cirkulerande luft bakom skåpet Dra skåpet något ut från väggen.

Rumstemperaturen är onormalt hög.
Ett större antal flaskor har just lagts in.
Dörrarna öppnas för ofta.
Dörrarna är inte stängda ordentligt.
Dörrpackningen är inte tät.

Kontrollera att kontakten sitter i ordentligt, och att 
säkringen är hel.
Lampan är trasig.

Kontrollèr at vinskapet står støtt og i vater.

Ett rasslande ljud kan ibland komma från kylsystemet vilket är fullt normalt. 
När kylningscykeln är färdig kan höras ett gurglande ljud från kylvätskan som flyter i systemet.
Väggarna kan röra sig något vilket kan orsaka knäppningar.
Vinskåpet är inte i våg.

Vinskåpet är inte i våg.
Packningen är sliten.
Hyllorna är inte riktigt på plats.

Denna guiden kan hjälpa dig att lösa de vanligaste problemen som kan uppstå.

Vinskåpet fungerar
inte

Vinskåpet är inte 
tillräckligt kallt

Vinskåpet slår på och 
av ofta

Dörrarna stänger 
inte helt

Vinskåpet för ol-

Vibrationer

Ljuset fungerar inte
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Nischmått vinskåp

Nischmått GEA18ESS
H:  870mm
B:  300mm
D:  590mm

H

D

B B

D

H

Nischmått GEA45ESS, GEA45TSS
GEA2TVS och GEA2TBS
H:  870mm 
B:  600mm 
D:  590mm 

Dörrarna måste stå på utsidan av nischen.
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Tekniske spesifikasjoner / Tekniska specifikationer

Modell    GEA168TSS  GEA166TSS  GEA2TVS   GEA2TBS     
        
Kapasitet vinflasker (750ml)  Inntil 154 stk  Inntil 154 stk  Inntil 36 stk   Inntil 18 stk vin   
Kapacitet vinflaskor (750ml)  Upp till 154 st  Upp till 154 st  Upp till 36 st  Upp til 18 st vin   

Kapasitet bokser / Kapacitet burkar          Inntil 57 stk
             Upp till 57 st
             
Volt / Frekvens   220-240V/50-60Hz  220-240V/50-60Hz  220-240V/50-60Hz  220-240V/50-60Hz   

Volum / Volym   396 l   396 l   114 l   114 l

Effekt i watt   190W   180W   160W   160W    

Forbruk KW/24t / Förbruk KW/24t  1.72   1.83   1.17   1.17

Innvendig temperatur*     Øvre sone 5-120C  Øvre sone 5-100C  Høyre sone 5-180C  Høyre 5-180C   
Invändig temperatur   Nedre sone 12-180C  Nedre sone 10-180C  Venstre sone 5-180C  Venstre 5-180C   
    Övre zon 5-120C  Övre zon 5-100C*  Höger 5-180C  Höger 5-180C
    Nedre zon 12-180C  Nedre zon 10-180C*  Vänster 5-180C  Vänster 5-180C

Kontrollpanel   Elektronisk   Elektronisk   Elektronisk   Elektronisk     

Fuktighetsnivå   >65%RH   >65%RH   >65%RH   >65%RH     

Kjølesystem / Kylsystem  Kompressor  Kompressor  Kompressor  Kompressor   

Kjølemiddel / Kylmedel   R134a   R134a   R134a   R134a    

Dimensjoner / Dimentioner  595mm    595mm   595mm   595mm    
BXDXH    680mm   680mm   571mm   571mm 
    1802mm   1761mm   865mm   865mm    

Høyde dør / Höjd dörr      1680mm   716mm   716mm  

Dybde u/dør / Djup u/dörr     635mm   524mm   524mm
 
Sokkelhøyde / Sockelhöjd  80mm   80mm   118mm   118mm    

Vekt / Vikt    112kg   112kg   60kg   60kg    

Hyller / Hyllor   Materiale: Tre  Materiale: Tre  Materiale: Tre  Høyre: 6 stk trehyller   
    14 stk   14 stk   6 stk    Venstre 4 stk glasshyller  
    Material: Trä  Material: Trä  Material: Trä  Höger: 6 st trähyllor    
    14 st    14 st   6 st   Vänster: 4 st glashyllor    
 
Dørdesign / Dörrdesign  Stålfront med   Stålfront med   Stålfront med  Stålfront med   
    rørhåndtak.   rørhåndtak.   rørhåndtak   rørhåndtak   
    Tonet glassfront   Tonet glassfront  Tonet glassfront  Tonet glassfront   
    Stålfront med rörhandtag Stålfront med rörhandtag Stålfront med rörhandtag Stålfront med rörhandtag   
    Tonad glasruta  Tonad glasruta  Tonad glasruta  Tonad glasruta
             
     
Kabinettfarge / Skåpfärg  Sort / Svart   Sort / Svart   Sort / Svart   Sort / Svart    

Innvendig belysning   Ja. 15W   Ja. 2W LED  Ja. 15W   Ja. 15W    
Invändig belysning    

Frostfritt    Ja   Ja   Ja   Ja     

Sikkerhetslås / Säckerhetslås  Ja   Ja   Ja   Ja     
 
dB(A)    45   45   45   45    

CE godkjent / CE godkänd  Ja   Ja   Ja   Ja

RoHs godkjent / RoHs godkänd  Ja   Ja   Ja   Ja

Innbyggingsmål mm / Inbyggnadsmått mm       870x600x590  870x600x590
HxBxD
 
Omgivelsestemperatur/Omgivningstemp 5-300C   5-300C   5-300C   5-300C
       

NB! Dørene må stå på utsiden av nisjen. / NB! Dörrarna måste vara på utsidan av nischen
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Tekniske spesifikasjoner / Tekniska specifikationer

Modell    GEA168TSS  GEA166TSS  GEA2TVS   GEA2TBS     
        
Kapasitet vinflasker (750ml)  Inntil 154 stk  Inntil 154 stk  Inntil 36 stk   Inntil 18 stk vin   
Kapacitet vinflaskor (750ml)  Upp till 154 st  Upp till 154 st  Upp till 36 st  Upp til 18 st vin   

Kapasitet bokser / Kapacitet burkar          Inntil 57 stk
             Upp till 57 st
             
Volt / Frekvens   220-240V/50-60Hz  220-240V/50-60Hz  220-240V/50-60Hz  220-240V/50-60Hz   

Volum / Volym   396 l   396 l   114 l   114 l

Effekt i watt   190W   180W   160W   160W    

Forbruk KW/24t / Förbruk KW/24t  1.72   1.83   1.17   1.17

Innvendig temperatur*     Øvre sone 5-120C  Øvre sone 5-100C  Høyre sone 5-180C  Høyre 5-180C   
Invändig temperatur   Nedre sone 12-180C  Nedre sone 10-180C  Venstre sone 5-180C  Venstre 5-180C   
    Övre zon 5-120C  Övre zon 5-100C*  Höger 5-180C  Höger 5-180C
    Nedre zon 12-180C  Nedre zon 10-180C*  Vänster 5-180C  Vänster 5-180C

Kontrollpanel   Elektronisk   Elektronisk   Elektronisk   Elektronisk     

Fuktighetsnivå   >65%RH   >65%RH   >65%RH   >65%RH     

Kjølesystem / Kylsystem  Kompressor  Kompressor  Kompressor  Kompressor   

Kjølemiddel / Kylmedel   R134a   R134a   R134a   R134a    

Dimensjoner / Dimentioner  595mm    595mm   595mm   595mm    
BXDXH    680mm   680mm   571mm   571mm 
    1802mm   1761mm   865mm   865mm    

Høyde dør / Höjd dörr      1680mm   716mm   716mm  

Dybde u/dør / Djup u/dörr     635mm   524mm   524mm
 
Sokkelhøyde / Sockelhöjd  80mm   80mm   118mm   118mm    

Vekt / Vikt    112kg   112kg   60kg   60kg    

Hyller / Hyllor   Materiale: Tre  Materiale: Tre  Materiale: Tre  Høyre: 6 stk trehyller   
    14 stk   14 stk   6 stk    Venstre 4 stk glasshyller  
    Material: Trä  Material: Trä  Material: Trä  Höger: 6 st trähyllor    
    14 st    14 st   6 st   Vänster: 4 st glashyllor    
 
Dørdesign / Dörrdesign  Stålfront med   Stålfront med   Stålfront med  Stålfront med   
    rørhåndtak.   rørhåndtak.   rørhåndtak   rørhåndtak   
    Tonet glassfront   Tonet glassfront  Tonet glassfront  Tonet glassfront   
    Stålfront med rörhandtag Stålfront med rörhandtag Stålfront med rörhandtag Stålfront med rörhandtag   
    Tonad glasruta  Tonad glasruta  Tonad glasruta  Tonad glasruta
             
     
Kabinettfarge / Skåpfärg  Sort / Svart   Sort / Svart   Sort / Svart   Sort / Svart    

Innvendig belysning   Ja. 15W   Ja. 2W LED  Ja. 15W   Ja. 15W    
Invändig belysning    

Frostfritt    Ja   Ja   Ja   Ja     

Sikkerhetslås / Säckerhetslås  Ja   Ja   Ja   Ja     
 
dB(A)    45   45   45   45    

CE godkjent / CE godkänd  Ja   Ja   Ja   Ja

RoHs godkjent / RoHs godkänd  Ja   Ja   Ja   Ja

Innbyggingsmål mm / Inbyggnadsmått mm       870x600x590  870x600x590
HxBxD
 
Omgivelsestemperatur/Omgivningstemp 5-300C   5-300C   5-300C   5-300C
       

GEA18ESS  GEA45TSS  GEA45ESS

Inntil 18 stk   Inntil 52 stk   Inntil 59 stk 
Upp till 18 st  Upp till 52 st  Upp til 59 st

220-240V/50-60Hz  220-240V/50-60Hz  220-240V/50-60Hz 

57 l   131 l   137 l

100W   160W   160W 

0.9   1.21   1.17

5-180C   Øvre sone 5-100C  5-180C
   Nedre sone 10-180C  
   Övre zon 5-100C  
   Nädre zon 10-180C  

Elektronisk   Elektronisk   Elektronisk

>65%RH   >65%RH   >65%RH 

Kompressor  Kompressor  Kompressor 

R134a   R134a   R134a

295mm   595mm   595mm 
571mm   571mm   571mm
865mm   865mm   865mm

716mm   716mm   716mm 

524mm   524mm   524mm

118mm   118mm   118mm   

34kg   52kg   48kg

Materiale: Tre  Materiale: Tre  Materiale: Tre
6 stk   5 stk   5 stk   
Material: Trä  Material: Trä  Material: Trä
6 st    5 st   5 st

Stålfront med   Stålfront med   Stålfront med
integrerte håndtak.  rørhåndtak   rørhåndtak 
Tonet glassfront  Tonet glassfront  Tonet glassfront
Stålfront med   Stålfront med   Stålfront med 
integrerat handtag.  rörhandtag   rörhandtag
Tonad glasruta  Tonad glasruta  Tonad glasruta

Sort / Svart   Sort / Svart   Sort / Svart 

Ja. 15W   Ja. 15W   Ja. 15W

Ja   Ja   Ja

Ja   Ja   Ja

45   45   45

Ja   Ja   Ja

Ja   Ja   Ja

870x300x590  870x600x590  870x600x590

 
5-300C   5-300C   5-300C
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