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Rubin Kyl & Frysskåp, Spindel väggkyl, Fanzy väggkyl, Tapaskyl,
Smaragd delikyldisk

Bruksanvisning

1. Allmänt
Läs igenom denna bruksanvisning noggrant innan du tar din nya kylmöbel i bruk. Spar även
denna bruksanvisning på ett ställe som du kommer ihåg. Om produkten har blivit skadad i tex transport
skall detta oavkortat anmälas till transport företaget som levererade produkten.
Om det är något ang teknisk funktion skall du ta kontakt med din återförsäljare för hjälp.
Se till att alla som skall använda kylmöbeln har läst igenom denna. Samtliga produkter har CE märkning

2. Förbjuden användning
Användning av produkten under andra omständigheter än vad vi anger i denna bruksanvisning
sker på eget ansvar. Fabriken tar inte på sig något garantianspråk som kan härleda till oaktsamt
handhavande.

3. Användnings område
Coolpart´s kylmöbler är designade och tillverkad för exponering och lagring av kylvaror resp. frysvaror
utifrån det temperaturområde som rekommenderas + 4C…+10C / -18…-20C. Sörj för god ventilation
i lokalen samt ej högre luftfuktighet är 60 Rh. Omgivande temperatur mellan +16C …+25C.

4. Installation
Se till att din produkt in justeras med dem höj och sänkbara benen, viktigt speciellt på kylbänkar, kyl
och frysskåp, delikyldiskar, väggkylar där stommarna kan bli skeva om inte produkten står i rätt nivå.
Skall glashyllor etc. monteras iakttag största försiktighet det är väldigt enkelt att ett glas spricker om
man tex. drar åt en skruv lite för hårt. Anslut produkten till jordad kontakt, kontrollera att ej annan elutrustning ligger på samma grupp som kan resultera i att säkringar går sönder. När detta är klart är det
bara att trycka på den gröna knappen och om en liten stund går kompressorn igång och temperaturen
arbeta sig nedåt.

5. Förpackning och transport, rengörning
Transport av produkten rekomenderas endast i orginal emballage.
Rengör kylmöblerna med ett milt rengörningsmedel. Använd ej något medel som kan skada produkten.
Se till att smörja teleskpogejdrarna regelbundet med ett smörjmedel som är godkänd för
livsmedelsprodukter. OBS! Samtliga produkter som är luftkylda är utrustade med en kondensor som
måste rengöras regelbunden, annars får ej maskinen det kylning som beghövs och som i många fall
slutar med kompressorhaveri..

6. Använding av styrenheten
Styrenheten är elektronisk och placerad lätt åtkomlig
Fullständig information om styrenheten skall finnas i en instruktion som bifogas separat. Om inte ta
kontakt med din säljare så hjälper han dig med detta.
1. Elektronisk styrenhet, inställning av parametrar mm måste utföras av behörig person
2. Förklaring av knappar


Grön knapp på/ av samt belysning

7. Att använda styrenheten
När kylmöbeln är ansluten till 230 V – För att slå på kylmöbeln tryck på den
gröna knappen, kompressorn startar – styrenheten står för inställd på + 4 C alt -20 C vilket är normalt.
För att tända belysning tryck på den andra gröna knappen.

Justera temperaturområde:
Följ denna instruktion:


Tryck på SET knappen 2 ggr i en följd därefter ställer ni in önskat temperatur med pilarna
upp/ner, när detta är klart trycker ni in SET och FNC i en följd och då är den nya
temperaturen lagrad.

Avfrostning av kylelement:
Produkterna är utrustade med automatisk avfrostning och avdunstning av tövatten. Gäller inte Smaragd
kyldisk som har manuell tömning av tövatten som standard.
Manuell avfrostning:
Om kylmontern behöver en extra avfrostning av någon anledning är detta möjligt. Tryck då på knappen
manuell avfrostning i 5 sekunder. Då startar en extra avfrostning och går tillbaka i normalt drift läge när
den är klar. Enheten är inställd på 4 st avfrostningar per dygn. Att ställa om avfrostnings tider mm
måste utföras av behörig person.
8. Elektrisk anslutning
Produkterna skall anslutas till 230 V / 50 Hz. Av säkrad för minst 10 trög alternativt 16 A. Andra
elektriska produkter skall inte kopplas på samma grupp.

9. Placerings möjligheter
Återigen justera in benen så att produkten står rakt
Kontrollera att montern inte är:


Placerad direct under stark belysning, eller vid värmekälla element eller dyligt – se bild A.



Placera ej produkten i direkt solljus, gäller framförallt öppna kyldiskar.



Inte är placerad direkt intill en klimatanläggning eller annan värmekälla.



Om du skall förvara livsmedel som innehåller ättika skall de förvaras separat i förslutna kantiner
med lock eller dylikt. Gaser som uppkommer från ättikan fräter sönder kylmaskinens förångare
mm.



Att inte tilluftgallret täcks eller byggs in i ett skåp eller dyligt. Detta medför att kompressorn
inte får tillräckligt med frisk luft – se bild . OBS ! RENGÖR ÄVEN KONDENSORN
MINST 1 GGR VAR TREDJE VECKA. DET ÄR VIKTIGT ATT MASKINEN FÅR
FRISK KYLNINGSLUFT.

En korrekt placering gör att du förlänger livslängden på framförallt kompressorn.

Kylmöblerna är inte anpassade för att kyla ner varor, därför skall det vara rätt temperatur på
produkterna när ni fyller på produkterna med kylvaror alt frysvaror.

10. Felsökning
Innan du ringer din servicefirma, kontrollera detta:


Elanslutningen är korrekt inkopplad och ej skadad



Säkringen som produkten är kopplad till är hel



Produkten är korrekt ansluten



Kondensorn är ren och inte blockerad



Varor blockerar inte cirkulationen i montern

Om inte detta hjälper, bryt strömmen till montern och är felet
under garantitiden skall du ringa din återförsäljare som levererade produkten och anmäla garanti fel. Är
det ett fel som är under icke garantitid, kontakta en auktoriserat kyl företag nära dig. Garantiarbeten
utföres endast under normal arbetstid och inom 24 tim efter anmäld service. Garantiservice som är
beställd direkt av servicefirma utan att ha kontaktat återförsäljaren innan godtages inte. Dock inte heller
jourtid.
11. Service och reservdelar
Serie nummer mm är placerat på en ID-skylt inuti kylmöbeln eller vid styrenheten, uppge dessa
nummer i kombination med produktnamn när du skall beställa reservdelar mm. Vi rekommenderar
endast original delar som kommer från Coolpart AB.
12. Återvinning av material mm
När din kylmöbel är utsliten och du skall göra dig av med den skall du ta kontakt med din kommun
och få hjälp med att returnera produkten till återvinningsstation.

13. Tillbehör
Kontakta din lokala återförsäljare eller Coolpart AB
info@coolpart.se
www.coolpart.se
Tel: 08-554 40 500

Vi hoppas du är nöjd med din nya Coolpart produkt

