
BRUKSANVISNING

TERMOELEKTRISK KYLSKÅP

Modell nr.: . FWW14SB



Innan använding, läs noggrant igenom denna bruksanvisning.
Denna apparat är en halvledar elektrisk kyl, som tillhör kategori 10, annan

apparat,enligt ErP 643/2009, dess designtemperatur är 17 °C
Annan apparat betyder förvaringsutrymme, annat än ett kinesiskt traditionellt vin
förvaringsutrymme, avsedd för förvaring av vissa livsmedel vid en temperatur

varmare än + 14 °C, och det avsedda livsmedlet är cabernet, claret eller vin rouge
och så vidare.

Intervallet för lagringstemperaturen är från 12 °C till 18 °C, men testförhållandet för
energiförbrukning är lika med 15 °C eller högre vid en omgivningstemperatur på 25
°C.

Den är lämplig för användning i sovrum, lägenheter, hotell, sjukhus och kontor. 
Innan användning

Innan användning 
Rengör apparaten och var noggrann, särskilt inuti apparaten (se "HUR ATT
RENGÖRA”).
Om inredningen inte är korrekt monterad, omordna dem enligt beskrivningen i

kapitlet "NAMN PÅ DELARNA”.

Användningsinstruktioner
Dessa användningsinstruktioner är avsedda för användaren. De beskriver 
apparaten för korrekt och säker användning. Dessa instruktioner är avsedd för olika 
typer/modeller, och därför kan du hitta i beskrivningen några funktioner och tillbehör 
som din apparat inte har.

Tips för energibesparingar
Försök att inte öppna dörren för ofta, speciellt när vädret är fuktigt och varmt.
När du har öppnat dörren, stäng den så snabbt som möjligt.
Kontrollera då och då att apparaten är tillräckligt ventilerad (tillräckligt med

luftcirkulation runt apparaten).
Ställ in termostaten från en högre till en lägre inställning så snart som möjligt

(beroende på hur mycket apparaten innehåller samt omgivningstemperatur etc).
Innan du fyller upp apparaten med förpackningar av färska livsmedel, se till att de

kyls ned till omgivningstemperatur. För varm mat, vänligen låt den svalna till
rumstemperatur innan den placeras i kylen.

Att ställa in den på en högre temperatur kan minimera energiförbrukningen hos
hushållets termoelektriska kyl vid normal temperatur.
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Viktigt
FARA: Risk att barn blir instängda. Innan du kastar bort din gamla kyl: Ta bort dörren.
Lämna hyllorna på plats så att barn inte lätt kan klättra inuti.
 
 Apparaten måste vara korrekt ansluten till strömförsörjningen. (Se: "HUR DU 

INSTALLERAR”).
 Rör inte vid de kylda ytorna när apparaten igång, särskilt inte med våta händer,

eftersom huden kan fastna vid de kalla ytorna.
 Koppla ur apparaten från strömförsörjningen innan du reparerar den (endast en

kvalificerad tekniker får reparera den), innan du rengör den eller om den inte används
under en längre period.

 Placera inte en strömkontakt, mikrovågsugn eller annan hushållsapparat på kylens
topp.

 Typskylten finns inuti apparaten eller på baksidan.
 Placera inte kylen i direkt solljus, hög temperatur och hög luftfuktighet.
 Placera inga föremål nära den övre delen av enheten som kan påverka kylningen av

den termoelektriska kylen.
 Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt

fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de
inte har fått tillsyn eller instruktioner angående användning av apparaten av en person
som ansvarar för deras säkerhet.

 Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
 Förvara inte explosiva ämnen som aerosolburkar med brännbart drivmedel i denna

apparat.
 Denna apparat är avsedd att användas i hushålls- och liknande områden så som：


 - personal köksutrymmen i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
 - bondgårdar och av kunder i hotell, motell och andra bostadshus miljöer;
 - bed and breakfast miljöer;
 - catering och liknande icke-detaljhandelsområden.
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Struktur
Modell nr.: FWW14SB

HUR DU ANVÄNDER
Starta din nya termoelektriska kyl

Normal användning
När kylen arbetar med full effekt blinkar de två lamporna på kontrollpanelen.

Den röda visar status för strömförsörjningen. Den gröna visar kylsystemets status. 
Under tiden börjar fläkten inuti kylen att fungera. När dörren öppnas lyser lampan under 
temperaturreglaget automatiskt.

Temperaturintervallet för kylen är 12 °C till 18 °C. När temperaturen är inställd på en 
viss nivå och temperaturen inuti når denna nivå börjar den automatiska 
temperaturregleringssystemet att fungera och kylsystemet går in i en linjär 
temperaturhållande läge.

Obs! Vänta 3-5 minuter innan du startar om kylen om du kopplar ur den. Enheten 
kanske inte fungerar korrekt om den startas om för snabbt.

1. Rengör kylen ordentligt. Torka utsidan med en mjuk torr trasa, insidan med en ren
fuktig trasa.

2. Sätt i nätsladden i uttaget.
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1. HÅL SKYDD
2. LAMPA
3. FLÄKTNÄT
4. HYLLA
5. LAMPKNAPP

6. TEMPERATURKONTROLLPANEL
7. TEMPERATUR DISPLAY
8. MAGNETISKT TÄTNING
9. GLAS
10. DÖRRKARM
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HUR MAN RENGÖR
Rengöringsmedel: Använd aldrig hårda, slipande rengöringsmedel, industri 
rengöringsmedel eller lösningsmedel vid rengörning av kylen.
Exteriör:  Torka av med fuktig traska med milt diskmedel, skölj av och torka. För 
envisa fläckar och för periodisk vaxning, använd kiselvax.
Kyl: Tvätta hyllor och andra flyttbara delar i varmt vatten med ett milt diskmedel, skölj 
av och torka. Tvätta inredningen med bikarbonatlösning (3 matskedar till 1 liter 
vatten) eller varmt vatten med ett milt diskmedel, skölj av och torka.
Magnetiska dörrtätningar:Tvätta med varmt vatten med ett milt diskmedel. 
Avlutning:Sätt tillbaka alla delar och sätt termostaten till önskad temperatur.

HUR MAN MONTERAR
1. Välj lämplig plats för att placera enheten.
1) Väggen för att fästa enheten måste vara en förstärkt betongvägg eller en vägg som

kan bära vikten av enheten uppsatt på väggen.
2) Platsen för montering av enheten bör vara nära ett eluttag, som är lämpligt att ansluta

nätsladden

2. Borrhål
Använd en slagborr för att borra 3 hål med en storlek av Φ6mm i väggen, hålens djup är
ca 30mm, avståndet mellan varje hål är ca 160mm. (Vi rekommenderar att du sätter
väggfästet mot väggen för att markera placeringen av hålen före du borrar.)

3. Montering av väggplugg.
Ta ut väggpluggarna från plastpåsen och sätt in de i de borrade hålen i väggen.



4. Montera väggfästet
Använd skruvarna för att fästa väggfästet i väggen.

5. Montera foten på baksidan av enheten.
Ta ut de två fötterna från plastpåsen och montera på baksidan av
enheten.

6. Montera upp den vägghängande kylen
Häng upp kylen på väggfästet för att fästa den.
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Ta ur kontakten från strömförsörjningen.
Ta bort allt innehåll från kylen.
Torka ur inuti och lämna dörren öppen under några dagar.


När du vill flytta kylen:
Säkra alla lösa delar och innehåll. (Förpacka dem separat om det behövs.)
Transportera kylen endast i upprätt läge.


Om kylen verkar vara för varm inuti:
Kontrollera att dörren inte har öppnats för ofta eller under en längre tid.
Kontrollera att den inre cirkulationen inte hindras genom att ha för många varor

lagrade. (Kylen är överbelastad)
Har du lagrat något varmt, utan att först låta det svalna till rumstemperatur?
Finns det tillräckligt med utrymme runt om kylen?


Om kylen börjar avge några ovanliga ljud:
Skakar den? Justera nivån och kontrollera om den fungerar normalt igen.

Har något föremål ramlat ner bakom kylen? Om så är fallet, ta bort det och kontrollera
om den fungerar normalt igen.

Är vibrerar någon behållare inuti kylen eller avger resonans? Om så är fallet, omordna
dem, kontrollera sedan om kylen har återgått till normalt arbetsläge igen.


Om det inre ljuset blinkar:
Inställd temperatur är högre än den inre temperaturen.
Den automatiska avfrostningsfunktionen börjar fungera.


Kassering av apparaten
Denna märkning indikerar att denna produkt inte ska kasseras med annat 
hushållsavfall inom EU. För att förhindra eventuella skador på miljön eller 
människors hälsa från okontrollerat avfallshantering, återvinn den på ett 
ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning av resurser. För att 
returnera din begagnade enhet, använd retur- och insamlingssystemet eller 
kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta denna produkt till 
en miljösäker återvinning.
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UTBYTE AV STRÖMKABEL
Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller dess servicetekniker 
eller en likvärdig person för att undvika fara.

VAD SKA MAN GÖRA…
När kylen inte används under en längre tidsperiod:
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