
TERMOELEKTRISK 
KYLSKÅP

BRUKSANVISNING 



 Innan användning, läs igenom denna bruksanvisning noga
 Denna apparat är en elektrisk halvledande kylapparat,

som tillhör kategori 10 andra apparater enligt ErP
643/2009, dess konstruktionstemperatur är 17ºC.

 Intervallet för förvaringstemperatur är från 8ºC till 18ºC,
10ºC till 18ºC eller 12ºC till 18ºC, men testförbrukningen är
lika med 15º C eller högre vid omgivningstemperaturen
25ºC.

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

Innan användning 
 Rengör apparaten och var noggrann, speciellt

invändigt (Se ”HUR MAN RENGÖR”)
 Om de inbyggda tillbehören inte är rätt placerade, omordna

dem enligt beskrivningen i kapitlet "NAMN PÅ DELARNA”

Användningsinstruktioner 
Dessa instruktioner är avsedda för användaren. De 
beskriver apparaten och dess korrekta och säkra 
användning. De var förberedda för olika typer/modeller av 
kylskåp, och därför kan du finna i beskrivningen vissa 
funktioner och tillbehör som din apparat inte har. 

Tips för energibesparing 
 Försök att inte öppna dörren alltför ofta, speciellt när

vädret är vått och varmt. När du har öppnat dörren, stäng
den så snabbt som möjligt.

 Kontrollera regelbundet att apparaten är tillräckligt
ventilerad (tillräcklig med luftcirkulation runt om apparaten).

 Ställ in termostaten från högre till lägre så snart som
möjligt.(Det beror på omgivningstemperaturen för
apparaten).

 Inställning av högre temperatur för apparaten kan
minimera energiförbrukningen hos hushållsapparater vid
vanlig temperatur.
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Viktigt 

FARA: Risk för att barn blir instängda. Innan du kastar bort 
ditt gamla kylskåp: 
 Ta bort dörren.
 Lämna hyllorna på plats så att barn inte lätt kan klättra inuti.
 Apparaten måste anslutas korrekt till strömförsörjningen.

(Se ”HUR MAN INSTALLERAR”
 Rör inte de kylda ytorna när apparaten är i drift, speciellt 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 bör reparera
den), innan du rengör den eller när den inte har
används under lång tid.

 Placera inte strömkontakt, mikrovågsugn eller annan
hushållsapparat ovanpå kylskåpet.

 Typskylten är inuti apparaten eller ute på baksidan.
 Placera inte kylskåp under direkt solljus, hög temperatur

och hög luftfuktighet.
 Placera inga föremål nära enhetens övre del eftersom det

kan påverka kylskåpets kylning.
 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 inte en person som ansvarar för deras säkerhet
har övervakat eller instruerat om användningen av
apparaten.
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FW16SB 
 

  

 

 
 

 

 

 

1. Lampa 7. Fönster
2. Hylla 8. Dörrkarm
3. Fläktskydd 9. Lampknapp
4. Fot 10.Temperatur kontrollpanel
5. Vattensamlare 11. Temperaturvisare
6. Magnetisktätning

FW23SB 

1. Lampa
2. Fläktskydd
3. Hylla
4. Fot
5. Lampknapp
6. Temperatur kontrollpanel 

7. Visare
8. Magnetisktätning
9. Fönster
10. Dörrhandtag
11. Dörrkarm
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NAMN PÅ DELARNA
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FW33SB 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1. Temperaturvisare 6. Hylla
2. Temperaturregleringsknapp 7. Fot
3. Lampknapp 8. Vattensamlare
4. Intern lampa 9. Magnetisktätning
5. Avkylningsfläktkåpa 10. Dörrkarm

11. Fönster

FW48SB 

1. Listskydd 7. Lampknapp
2. Lampa 8. Temperatur kontrollpanel
3. Fläktskydd 9. Fönster
4. Hylla 10. Magnestisktätning
5. Fot 11. Dörrkarm
6. Vattensamlare
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FW48DB 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Strömsladd 8. Vattensamlare
2. Fot 9. Dörrfoder
3. Dörrkarm 10. Dörrtätning
4. Glasdörr 11. Isoleringshylla
5. Försänkt handtag 12. Avkylningsfläktkåpa
6. Övre gångjärnskåpa 13. Hylla
7. Nedre gångjärnskåpa 14. Lampkåpa

FW65SB 

1. Listskydd 7. Lampknapp
2. Lampa 8. Temperatur kontrollpanel
3. Fläktskydd 9. Magnetisktätning
4. Hylla 10. Fönster
5. Fot 11. Dörrkarm
6. Vattensamlare
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FW78DB 

 
 

 

 

    

   

 

 

 

 

1. Strömsladd 8. Vattensamlare
2. Fot 9. Dörrfoder
3. Dörrkarm 10. Dörrtätning
4. Glasdörr 11. Isoleringshylla
5. Försänkt handtag 12. Avkylningsfläktkåpa
6. Övre gångjärnskåpa 13. Hylla
7. Nedre gångjärnskåpa 14. Lampkåpa

FW180SB 

1. Lampa 7. Magnetisktätning
2. Fläktkåpa 8. Fönster
3. Hylla 9. Temperatur kontrollpanel
4. Fot 10. Lampknapp
5. Vattensamlare 11. Inställningsknapp
6. Listskydd 12. LCD-skärm
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HUR MAN ANVÄNDER KYLSKÅPETOW TO OPERATE 
Starta ditt nya kylskåp 

1. Rengör kylskåpet ordentligt. Torka utsidan med en mjuk torr
trasa och insidan med en ren fuktig trasa.

2. Sätt i strömsladden i uttaget.

Normal anvädning 
När kylskåpet arbetar på full effekt blinkar de två LCD-skärmarna på  
kylskåpet. Den röda visar status för ströminmatning. Den gröna visar  
status för kylsystemet. Under tiden börjar fläkten inuti kylskåpet att  
fungera. När dörren öppnas tänds lampan under temperaturreglaget  
automatiskt. 

Intervallet för förvaringstemperatur är från 8ºC till 18ºC, 10ºC till 18ºC  
eller 12ºC till 18ºC. När temperaturen är inställd på en viss nivå och 
temperaturen inuti når denna nivå börjar den automatiska 
temperaturregleringssystemet att fungera och kylsystemet går till linjär 
temperaturhållande status.  

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

HUR MAN RENGÖR 
• Renhållning: Använd aldrig hårda, slipande

rengöringsmaterial, rengöringsmaterial för tung industri
och lösningsmedel på någon yta
Utsida: Torka med fuktig, disktrasa, skölj av och torka.

• Insidan av kylsåpet: Tvätta hyllor och andra flyttbara
delar i  varmt vatten med diskmedel, skölj av och torka.
Tvätta  inredningen med bakpulverlösning (3 matskedar
till en liter  vatten) eller varmt vatten med diskmedel, skölj
av och torka.

• Magnetiska dörrtätningar: Tvätta med varmt vatten med
diskmedel.

• Avslutande: Sätt tillbaka alla delar och sätt in termostaten
till  önskad inställning.
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HUR MAN INSTALLERAR 
 Installera kylskåpet på ett bekvämt ställe bort från extrem

värme och kyla. Ha tillräckligt med utrymme mellan
kylskåpet och sidovägg så att dörren kan öppnas utan
hinder. Kylskåpet är inte konstruerat för försänkt installation.

 Välj ett utrymme med stark plant golv.
 Tillåt 2 tum (5 cm) utrymme mellan kylskåpssidan och

väggen och 4 tum (10 cm) mellan baksidan och väggen

/ 

---------------------------------------------------------------------------------·
BYTE AV STRÖMKABEL 
Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller dess 
servicetekniker eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara. ---------------------------------------------------------------------------------·
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VAD SKA MAN GÖRA... 
1. När kylskåpet inte används under en längre 

tid:  Ta ur kontakten från strömförsörjningen
 Ta bort allt innehåll från kylskåpet.
 Torka inuti och lämna dörren öppen några dagar.

2. När du vill flytta kylskåpet:
 Säkra alla rörliga delar och innehåll. (Förpacka dem separat om 
 det behövs).
 Transportera kylskåpet endast i stående läge.

3. Om kylskåpet verkar vara för varmt inuti: 
 Kontrollera att dörren inte har varit öppen för ofta eller under lång tid.
 Kontrollera att den inre cirkulationen inte hindras genom att för

många varor lagras i kylskåpet. (Kylskåpet är överfullt).
 Har du förvarat något varmt utan att först ha kylt det till rumstemperatur?
 Finns det tillräckligt med utrymme runt alla sidor och ovanför kylskåpet?

4. Om kylskåpet börjar ge ifrån sig ovanliga ljud:
 Vinglar den? Se till att den står plant kontrollera om den fungerar

normalt.
 Har några föremål fallit ner bakom kylskåpet? Om så är fallet, ta

bort dem och kontrollera om den fungerar normalt.
 Vibrerar eller har några behållare inuti kylskåpet resonans?

Om så är fallet, omordna dem och kontrollera om driften har
återgått till normalt.

5. Om lampan inne i kylsåpet blinkar:
 Inställd temperatur är högre än inre temperatur.
 Den automatiska avfrostningsfunktionen har påbörjats.

Kassering av apparaten 
Denna märkning indikerar att denna produkt inte ska  
kasseras med annat hushållsavfall inom EG. För att  
förhindra eventuella skador på miljön eller människors hälsa  
från okontrollerat avfallshantering, återvinn kylsåpet ansvarsfullt 
 för att främja hållbar återanvändning av materialresurser. Att  
returnera din begagnade enhet, använd retur- och 
uppsamlingssystemet eller kontakta återförsäljaren där kylskåpet 
köptes. De kan ta denna produkt till miljösäker återvinning 
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TEKNISKDATA: 

Model nr: FW16SB FW23SB FW33SB FW48DB 
Volym 16L 23L 33L 48L 
Märkspänning 220V-240V 220V-240V 220V-240V 220V-240V 
Nominell 
frekvens 

50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 

Klimat klass SN, N SN, N SN, N SN, N 
Ineffekt 50W 50W 50W 100W 
Energiförbrukni
ng KW.H/24h 0.31 0.37 0.36 0.54 

Temperaturregle
ring 

8-18°C 8-18°C I2-18°C 8-18°C & 
I2-18°C 

Nettovikt 8.0kg 8.7kg 11.3kg 16kg 
Produktstorlek 
(BxHxD) mm 252X378X515 410X275X502 252X616X515 355X648X511 

Model nr: FW48SB FW65SB FW78DB FW180SB 
Volym 48L 65L  78L 180L 
Märkspänning 220V-240V 220V-240V 220V-240V 220V-240V 
Nominell 
frekvens 

50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 

Klimat klass SN;  N SN;   N SN;   N SNr  N 
Ineffekt 70W 70W 140W 185W 
Energiförbrukni
ng KW.H/24h 0.47 0.52 0.65 2.2 

Temperaturregle
ring 

I2-18°C 12-18°C 8-18°C & 
I2-18°C 

12-18°C 

Nettovikt 14.lkg 19.3kg 22.6kg 44.8kg 
Produktstorlek 
(BxHxD) mm 355X648X511 460X738X520 400X848X515 570X1195X512 

OBS!  
Temperaturnivå i varje zon, förutsätter att rumstemperaturen är vid 20-25 
grader och minst 5 grader över den innstälda temperature inuti vin skåpet.




