
KYLSKÅP

INSTRUKTIONSHANDBOK

Tack för att du köpte denna produkten.

För att säkerställa korrekt användning rekommenderar vi att du läser

denna bruksanvisning innan du använder kylskåpet.
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Allmän information:

Denna typ av kylskåp används ofta på plaster som hotell, kontor och sovrum med mera.

Ett kylskåp med en högeffektiv kompressor med en klassisk struktur.

Kylskåpet har låg elförbrukning och väldigt enkel att använda.

Konstruktion:

1. Wire tray in freezer.

2. Temperaturregulator

3. Förvaringshyllor

1.Temperaturregulator

4. Crisper cover

2.Förvaringshyllor

5. Crisper

3.Crisper cover

6. Nyckel och lås

4.Crisper

5.Dörrförvaring(ägghållare överst i hyllan)

7. Dörrförvaring(ägghållare överst i hyllan)

Felsökning

1.Om kylskåpet inte fungerar som det ska är det bra att säkerhetsställa att spänningen

är normal, att säkringen är hel, och att strömkontakten är orderntligt ansluten.

2. Om kylskåpet inte är tillträckligt kallt kontrollera att termostaten är inställd korrekt,

att det är ordentligt med utrymme runt kylskåpet, att kylskåpsdörrarna inte är öppna för

ofta eller för lång tid, att kylskåpet inte är i utsatt för direkt solljus eller att det är
för mycket livsmedel i

kylskåpet.

3. När livsmedlen I kylskåpet är frusna: Säkerhetställ att termostaten är rätt inställd,

att det inte är för få livsmedel I kylskåpet.

4. När kylskåpet låter ovanligt högt kontrollera att:

Kylskåpet står på en jämn yta,

Kylskåpet vidrör inte andra föremål,

Behållare eller förpackningar som lagras I kylskåpet vidrör inte varandra.
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Försiktighetsåtergärder.

Använd inte vassa eller metalliska föremål för att ta bort frosten vid avfrostning. Detta

kan skada kylskåpet. Förvara inte glasflaskor I frysfacket, detta för att flaskan kan skada
kylen om den skulle gå sönder.

Sätt sedan tillbaka kontakten igen med ett tio minuters intervall.

Rengöring och underhåll

1. Dra ut kontakten vid rengörning av kylskåpet. Torka sedan kylskåpet försiktigt med

trasa och neutr al rengörningsmedel.
Torka sedan ur skåpet med en ren trasa.

2. Använd aldrig syror, kemisk lösning, bensin eller liknande för att rengöra kylen

Detta kan skada färgen och plastdelarna i kylskåpet.

Instruktioner för installation:

1. Luta inte kylskåpet mer än 45 ℃ när du förlyttar det. Lyft inte skåpet
så att kondensorn, dörren och handtaget kan ta skada. Detta för att
förhindra att kylskåpets prestandad påverkas negativt.

2. Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt kylskåpet för
kylskåpet ska fungera bra.

att

3. Kylskåpet ska hållas borta från hög temperatur, solsken eller fuktiga platser.



Försiktighetsåtergärder:

4.1. Kontrollera att spänningen är densamma som märkspänningen innan
användning.

4.2. Strömkontakten bör ha ett separat uttag för att förhindra överhettning.

4.3. Stänk inte vatten på kylskåpet då detta kan orsaka fel I kylskåpet och ge

en elektrisk stöt.

4.4 Förvara inte brandfarliga material t.ex. alkohol, bensin, LP-gas,

Användning:

1. När du använder kylskåpet första gången. Ställ in termostaten på steg 3,

anslut kylskåpet och sätt igång det utan något innehåll. Vanligtsvis tar det

2-3 timmar. Ställ sedan termostaten på önskad inställning och börja fylla kylen.

lim eller liknande i kylskåpet.

2. Kylskåpets temperatur kan justeras genom att vrida termostaten.
Inställning 3-4 på termostaten är den mest lämpade vid allmän drift.

3. Fyll inte kylen mer en nödvändigt.

Öppna inte dörren i onödan för att behålla

den valda temperaturen och för att spara på elektricitet.

4. Fyll isformen med dricksvatten och ställ in i frysen i circa 2-3 timmar.
Isbitarna lossnar genom att vrida på formen.

5. Kylskåpet kan avfrostas automatiskt. Avfrosta frysen när lagret av frost

når 3-4mm tjockt. Ta vid avfrostning ut alla livsmedel och ställ termostaten

på 0 och öppna dörren. Torka sedan upp vattnet och se till att kylskåpet är

helt torrt. Kylskåpet kan sedan startas upp igen genom att vrida termostaten

till önskad nivå.

6. Slå på kompenseringsbrytaren när omgivningstemperaturen är lägre än

10 grader. Detta för att undvika kompressorn för att vara avstängd under
lång tid. Stäng sedan av kompenseringsbrytaren när omgivningstemp
eraturen är över 10 grader för att spara energi. Denna function finns bara
hos visa modeller.
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