VINKYL
Modell: CW-25FD2

Bruksanvisning
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Ⅰ. ALLM.NNA S.K.R..TSF.R.SKRIFT.R
● .fter att vinkylen tagits upp ur förpackningen, säkerställ att den är i god kondition. Vid tveksamheter,
använd den inte, utan kontakta ett auktoriserat servicecenter.
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● Plastpåsar, spikar etc. bör hållas utom räckhåll för barn. Läs bruksanvisningen noggrant och
kontrollera att märkdatan på märkskylten stämmer överens med din anslutningsspänning.
● Denna enhet får inte användas av personer (inklusive barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller
mental färdighet eller som saknar erfarenhet eller kunskap, om de inte övervakas eller har fått lära sig
hur man använder apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
● Innan du rengör vinkylen, se till att nätsladden är utdragen. Rengör aldrig enheten med något
syrapreparat, medicinsk lösning, utspädd vätska, bensin, olja eller någon annan typ av kemiskt ämne
som kan skada vinkylen.
● Använd inte apparaten om nätkontakten, strömkabeln eller apparaten i sig har skador. Om
strömkabeln är skadad, måste den bytas ut av tillverkaren, deras auktoriserade servicecenter eller
liknande kvalificerade personer för att undvika fara.
● Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med enheten. .åll strömkabeln utom räckhåll
för barn. Låt inte strömkabeln hänga ut över kanten på det bord eller den arbetsbänk där du placerat
apparaten.
● Reparationer bör endast utföras av ett auktoriserat servicecenter.
● Varning
1. För att minska brandrisken, ersätt endast säkringen med en av samma typ.
2. .ndast för fristående installation.
3. Använd inte förlängningssladd.
4. Fara: Risk för att barn blir instängda. Innan du kasserar din gamla vinkyl, måste du:
a. Ta loss dörren; b. Lämna kvar hyllorna på plats, så att barn inte enkelt kan ta sig in i den.

Ⅱ. T.KNISKA DATA

Material

Typ

CW-25FD2

Volym (liter)

25 l

Skåp

Järn
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Dörr

Glas

.nhetens mått (B×D×.) (mm)

260x510x465

Förpackningens mått (B×D×.) (mm)

300x535x490

Nettovikt (kg)

9,5

Bruttovikt (kg)

11

.nergiförbrukning (kWh/24 h)

0,50

Omgivningstemperatur, monterad och under arbete

＜32°C

Temperaturområde

8 °C-18(±1) °C ( vid rumstemp. 25°C)

Märkspänning

220-240 V

Märkfrekvens

50 .z

Ineffekt

70W

III. RITNING .V.R D.LARNA
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1. DIGITAL L.D-DISPLAY
5. FOT

2. B.LYSNING
6. L.DKÅPA

3. KYLFL.KT
7. GLASD.RR
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4. .YLLA

8. B.LYSNING
10. L.D-display

9. F/C-knapp (ändra från Fahrenheit till Celsius)
11. Temperatur UPP

12. Temperatur N.D

IV. KOPPLINGSSC..MA

V. ANV.NDNING AV VINKYL.N


Temperaturen på insidan av den termoelektriska vinkylen beror på rummets temperatur. Vinkylen kan
justeras inom området 8°-18 °C (± 1 °C), när den är placerad i en ideal rumstemperatur på 25 °C.
Första gången du startar den, utan att ha några flaskor i vinkylen, kan apparaten kylas ner till 15 °C
efter 1,5 timme, och efter 2~2,5 timme till kommer den att ha uppnått den temperatur som
tillverkaren programmerat den för.



Du kan ställa in temperaturen genom att trycka på “
innertemperaturen

är

högre

än

det

inställda

läget,

” och “
arbetar

” med fingret. När

kylsystemet

normalt.

När

innertemperaturen är lägre än det inställda läget, avstannar kylsystemet, och innertemperaturen
kommer att öka. När den överstiger det inställda läget, startar kylsystemet igen och kall luft cirkulerar
inuti.


Denna vinkyl har en L.D-lampa längst upp i en hålighet på insidan. Du kan sätta PÅ eller stänga AV
innerbelysningen genom att trycka på ljusknappen.
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VI. S.RSKILDA F.RSIKTIG..TSÅTG.RD.R
● För att kunna fungera optimalt, måste vinkylen placeras på ett plant underlag, med 2 cm mellanrum
på vardera sidan och 10 cm mellanrum på baksidan.
● Justera själva skåpet (lådan av järn) för att få kyldelen i ett exakt horisontellt läge.
● Undvik direkt solljus och höga temperaturer.
● Varm mat bör först kylas ned innan den placeras i vinkylen. Blanda inte rå mat med tillagad mat.
● Placera inga tunga föremål uppe på din vinkyl.

VII. UND.R.ÅLL
● Stäng av strömmen innan du rengör skåpet.
● Ta ut vinet och hyllorna, rengör därefter först skåpet med kolsyrat vatten och avsluta med rent vatten.
● Använd inte tvål eller rengöringsmedel i skåpet.
● Rengör din vinkyl regelbundet.

VIII.. F.LS.KNING
Symtom

Trolig orsak


Lösningar

Nätkontakten inte i



6

Sätt i nätkontakten

Ingen kylning



Låg spänning



Kontrollera att spänningen är normal



Säkring sönder



Byt säkring



Vinkylen är placerad för nära 

.åll kylen borta från solljus eller andra

någon värmekälla;

värmekällor;



Dålig ventilation;



Fläktarna fungerar inte;

ventilation och se till att inget står



Dörren

framför fläktarna;



Placera vinkylen i ett utrymme med bra

Innertemperaturen
är

inte

ordentligt

inte kall nog
stängd, har öppnats för ofta 

Kontrollera om kontakten är ansluten

eller under för lång tid;

eller byt ut fläkten;


Stäng dörren ordentligt. .ppna den
inte för ofta eller under för lång tid.

Underlig

lukt

inuti ●

vinkylen

Kontrollera om något surt ●
finns i kylen



Slå i så fall in det som luktar, eller

avlägsna det från kylen

Inställd temperatur är högre 

Ställ in justeringen

än innertemperaturen;
Lampan inuti blinkar


Den aut. avfrostningen börjar 

Normal funktion. Ingen reparation

arbeta

krävs

● För hög luftfuktighet eller för ● Dra ut nätkontakten, stäng av strömmen
Frost på kylflänsen

låg temperatur inuti skåpet

och avfrosta för hand. Slå på strömmen
igen när isen tinar
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