BRUKSANVISNING
Termoelektrisk vinkylare för 21 flaskor
Modell: SC-21A
Läs och följ bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter noga innan du använder vinkylen.
Spara bruksanvisningen.
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1. Din vinkyl
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Gångjärn 		
Belysning 		
Temperaturregulator
Temperaturdisplay
Fläkt			
Hylla
Ben			
Dörrkarm
Glas
Handtag

2. Tekniska data
Modell nr:
Kapacitet:
Spänning:
Strömstyrka:
Skyddsklass:
Klimatklass:
Ineffekt:
Energiförbrukning (KW.h/24h):
Temperaturintervall:
Nettovikt:
Bruttovikt:
Format (Bredd × Höjd × Djup):
Förpackningsstorlek (Bredd × Höjd × Djup):
Kopplingsschema

SC-21A
60 liter
220 V
1.0 A (25 grader)
I
SN; N
140 W (25 grader)
1,2 (15 grader)
7–18 grader
20,5 kg
23,1 kg
340 x 820 x 510 mm
430 x 905 x 600 mm

3. Viktig säkerhetsinformation
Läs alla instruktioner innan du använder vinkylen!
Fara/varning: Låt aldrig barn använda, leka med eller krypa in i apparaten.
Rengör aldrig apparaten med lättantändliga vätskor. Ångorna kan skapa en brand eller explosion.
Förvara eller använd inte bensin eller andra lättantändliga ångor och vätskor i närheten av denna eller
någon annan elektrisk apparat. Ångorna kan skapa en brand eller explosion.
Förvara inte livsmedel i vinkylen eftersom temperaturen kan vara för hög för detta ändamål.

4. Installationsinstruktioner
Innan du använder din vinkyl:
Ta bort yttre och inre förpackningsmaterial.
Kontrollera att följande delar ingår:
4 st utdragbara hyllplan.
1 bruksanvisning.
Innan du ansluter apparaten till eluttaget, låt den stå upprätt i ca 2 timmar. Detta kommer att minska
risken för fel i kylsystemet.
Rengör insidan med en fuktad mjuk trasa.
Placera apparaten på ett underlag som är starkt nog att bära apparaten när den är fullastad.
Justera de främre fötterna på botten av apparaten för maximal stabilitet.

Installation
Vinkylaren levereras med ett rostfritt handtag i metall. Montera genom att skruva fast det på dörren
med de medföljande skruvarna.
Placera inte vinkylen i direkt solljus eller vid andra värmekällor. Direkt solljus kan påverka akrylbeläggning och värmekällor kan öka elförbrukningen. Extrem kyla eller varma temperaturer kan
också leda till att apparaten inte fungerar optimalt.
Kylen är designad för användning inomhus under normala fukt- och temperaturförhållanden.

5. Elektrisk anslutning
Enheten ska vara ordentligt jordad för din säkerhet. Användning av förlängningssladd rekommenderas
inte. Denna enhet kräver en standard på 220 V/50 Hz eluttag. Sladden bör säkras bakom vinkylen för
att förhindra oavsiktlig skada. Använd aldrig en elektrisk apparat vars elsladd är skadad!

6. Användning
Det rekommenderas att du installerar vinkylen på en plats där den omgivande temperaturen är mellan
10-26 grader. Temperaturer över eller under detta intervall kan påverka kylens prestanda.
Temperaturen i kylen varierar om belysningen i kylen är på eller av. Även flaskornas placering i kylen
kan påverka innertemperaturen.

Hur man använder tryck-knapparna på displayen:

Det finns tre tryck-knappar på panelen, du ställer in temperaturen enligt dina önskemål genom att
trycka på pil upp
eller pil ner
Du ställer in innerbelysningen genom att trycka på"Light"-knappen.

7. Underhåll och rengöring
Rengöring av vinkylen
Koppla ur strömsladden och ta bort eventuella flaskor.
Tvätta insidan med varmt vatten och bikarbonatlösning. Lösningen ska vara 2 msk bakpulver
till en liter vatten.
Utsidan av vinkylen bör rengöras med milt rengöringsmedel och varmt vatten. Använd en mjuk,
lätt fuktad trasa.
Ta ut vattenuppsamlaren i botten av kylen och torka även här.

Flytta din vinkyl
Ta ut alla flaskor.
Tejpa fast alla lössittande föremål. Tejpa även dörren.
Ta upp kylens ben till ursprungsposition.
Var noga med att kylskåpet stannar i upprätt läge under transport.

8. Problemsökning
Felsök enligt nedan för att se om du kan lösa problemet innan du kontaktar en servicetekniker
PROBLEM

MÖJLIG ORSAK

Vinkylen fungerar inte

Inte ansluten till elnätet, fel spänning, trasig
säkring

Vinkylen är inte tillräckligt sval

Kontrollera temperaturen på displayen
Den yttre miljön kan kräva en lägre temperatur
Dörren är öppen för ofta
Dörren är inte stängd ordentligt.
Dörren är otät

Belysningen fungerar inte

Kontrollera servicecenter

Vibrationer/buller

Justera vinkylarens fötter/ben
Kontrollera fläkten

Dörren går inte att stänga ordentligt

Justera vinkylarens fötter/ben
Dörren är inte korrekt monterad

LED-display fungerar inte

Styrkortet är trasigt
Fel på anslutningen till elnätet

9. Övrigt
Vi tillämpar Konsumentköplagen enligt vilken du har tre år på dig att reklamera ett ursprungligt fel på
en vara.
Efter mottagande, kontrollera vinkylen noga. Om sladden skadats får inte kylen anslutas till elnätet!
För ytterligare information eller frågor, kontakta info@nordiq.eu
Vi hoppas att du blir nöjd med din vinkyl!
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