
Termoelektriskt kylskåp

ANVÄNDARHANDBOK
MB-36G
MB-36B

V1/2021

Bruksanvisningen innehåller viktig information inklusive säkerhets- och 
installationsanvisningar för apparaterna. Läs den noggrant före användning 
och följ alla säkerhets- och installationsanvisningar. Det är rekommenderat 
att behålla denna bruksanvisning för enkel referens så att du blir van vid 
användningen av apparaten.



--CONTENTS--

01 IMPORTANT SAFETY INFORMATION
03 DESCRIPTION OF APPLIANCE
03 MB-36G
03 MB-36B
03 OPERATING THE APPLIANCE
03 TEMPERATURE CONTROL
04 INSTRUCTION FOR USE
04 POWER SUPPLY
04 INSTALLATION
05 CHANGING THE SWING HINGE
06 TROUBLESHOOTING
06 ENERGY SAVING AND ECOLOGICAL PROTECTION
08 PRODUCT INFORMATION SHEET
09 CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



.01.

BRUKSANVISNING

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION
1. Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med 

nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och 
kunskap, om de inte hålls under uppsikt och har fått instruktioner om att 
använda apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.

2. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
3. Apparaten får användas av barn som är äldre än åtta år och personer med 

nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och 
kunskap, om de hålls under uppsikt och har fått instruktioner om säker 
användning av apparaten och förstår riskerna. Barn får inte leka med 
apparaten. Rengöring och underhåll som användaren kan utföra, får inte 
utföras av barn utan uppsikt.

4. Om strömsladden skadas måste den omedelbart ersättas av tillverkaren, dess 
servicerepresentant eller andra med motsvarande kompetens för att undvika 
fara.

5. Apparaten måste fästas i enlighet med anvisningarna, för att undvika risker 
orsakade av apparatens obalans.

6. Var försiktig när du placerar apparaten så att strömsladden inte hamnar i 
kläm eller skadas.

7. Förgreningsdosor och bärbara strömförsörjningar får inte placeras bakom 
apparaten.

8. Håll ventilationsöppningar, i apparatens hölje och i den inbyggda 
konstruktionen, fria från hinder.

9. Använd inte några mekaniska apparater eller andra sätt för att skynda på 
avfrostningsprocessen än de som rekommenderas av tillverkaren.

10. Skada inte kylkretsen.
11. Använd inte elektriska apparater inuti apparatens utrymmen för 

dryckesförvaring, om de inte är av den typ som rekommenderas av 
tillverkaren.

12. Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprayburkar med lättantändlig 
drivgas i apparaten.

13. Barn mellan tre och åtta år får ställa in och ta ut kylvaror.
14. Apparaten är avsedd för användning i hushåll och liknande tillämpningar som 

t.ex.
 – personalkök i butiker, på kontor och i andra arbetsmiljöer
 – bondgårdar och av gäster på hotell, motell och andra boendeformer
 – miljöer av typen bed and breakfast
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 – catering och liknande tillämpningar som inte är detaljhandel.
15. Följ följande anvisningar, för att undvika förorening av dryckerna:

 – Om dörren lämnas öppen under längre perioder kan detta orsaka en ökning 
av temperaturen i apparatens utrymmen.

 – Rengör regelbundet ytor och åtkomliga system för avrinning som kan 
komma i kontakt med dryckerna.

 – Rengör vattentankarna om de inte har använts på 48 timmar, spola igenom 
det vattensystem som är anslutet till vattenförsörjningen om inget vatten 
har spolats på 5 dagar.

 – Om kylapparaten är tom under längre perioder, bör du slå av den, avfrosta 
den, rengöra och torka den, samt lämna dörren öppen för att förhindra att 
mögel bildas.

Obs! Apparaten innehåller det lättantändliga köldmediet R600a och skummedlet 
cyklopentan. Undvik kontakt med eld när du transporterar och använder den. 
Kontakta en yrkesman för service om maskinen går sönder.
Ta den till din lokala återvinningsanläggning när du kastar den.
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BESKRIVNING AV APPARATEN
Följande bilder visar endast en beskrivning av apparaten.

 � MB-36G

Värmepump

Kylplatta

Hylla

Övre gångjärn

Dörr

Dörrlist

Nedre gångjärn

 � MB-36B

Värmepump

Kylplatta

Hylla

Övre gångjärn

Dörr

Dörrlist

Nedre gångjärn

ANVÄNDNING AV APPARATEN

 � TEMPERATURSTYRNING

 • Ditt kylskåp har bara ett styrreglage för att reglera temperaturen. Temperaturreglaget 
är placerat högst upp på kylskåpets insida.
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 • Justera styrreglaget i enlighet med omgivningstemperaturen eller 
användningsändamålet, för att styra den invändiga temperaturen.

 • Temperaturreglagets intervall går från ”0” till ”3”.

 � ANVÄNDNINGSANVISNINGAR
 • Placera kylskåpet så att elkontakten är lätt åtkomlig.
 • Håll kylskåpet borta från direkt solljus.
 • Får inte placeras bredvid värmealstrande apparater.
 • Får inte placeras direkt på golvet/marken. Tillhandahåll ett lämpligt stativ

VIKTIGT
 • Kylskåpet har bättre prestanda vid en omgivningstemperatur på 20-25 grader. Vi 

förslår att kylskåpet slås av om omgivningstemperaturen är lägre än 10 grader.
 • Låt apparaten kylas ner i 2-3 timmar efter att du anslutit den, och innan du placerar 

drycker i kylskåpets utrymmen.
 • Ventilation är väldigt viktigt för den här typen av termoelektriskt kylskåp. Kretskortet 

på insidan kan väldigt lätt gå sönder om ventilationen är dålig. Det kommer även att 
minska kylskåpets livslängd.

 • Kylskåpet har ett system för automatisk avfrostning, så det finns inget behov av 
manuell avfrostning.

 � STRÖMFÖRSÖRJNING
 • Kylskåpet måste före användning, anslutas till ett korrekt jordat uttag i enlighet med 

respektive lands bestämmelser.
 • Kontrollera att typskyltens spänning och frekvens (som sitter på kylskåpets sida) 

överensstämmer med de lokala förutsättningarna. Om de inte gör det, får du inte 
ansluta sladden till ett uttag.

INSTALLATION
Vid installation av ett kylskåp med värmerör, måste stor hänsyn tas till ventilationen, se 
följande:
 • Det måste finnas minst 200 cm³ för ventilation
 • Avståndet mellan väggen och kylskåpets sidor måste vara minst 20 mm
 • Undersidan måste ha en öppning på minst 50 mm så att det luftflöde som passerar 

inte blir uppvärmt i förväg 
 • Ventilationen för hela kylsystemet måste tas i beaktande 
 • Följande fyra bilder visar fyra olika monteringssätt:
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ÄNDRING AV DÖRRENS UPPHÄNGNING
Kylskåpets dörr kan öppnas antingen från vänster eller höger sida. När apparaten 
levereras till dig så sker öppningen från vänster sida. Följ instruktionerna nedan, om du 
vill byta öppningsriktning.

Alla gångjärn kan användas för upphängning på vänster eller höger sida, förutom för 
modellerna BCH-40 och BCH-42. Det finns ett extra övre gångjärn för vänster sida, i 
påsen för installationsanvisningen enligt nedan.

 • Skruva ur tre skruvar från gångjärnen till höger.
 • Avlägsna gångjärnen (övre och undre).
 • Montera dörren på lämplig plats med gångjärnen, använd de tre självgängande 

skruvarna för att fästa dem.
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FELSÖKNING
Om du tycker att apparaten inte fungerar korrekt, kan du följa dessa anvisningar för att 
se om du kan själv kan lösa problemet på ett enkelt sätt, innan du kontaktar service.

Nr. PROBLEM MÖJLIG ORSAK TILL PROBLEMET/ÅTGÄRD

1 Kylskåpet fungerar inte
Inte ansluten.
Automatsäkringen eller säkringen har löst ut.

2 Kylskåpet fungerar inte

Rummets temperatur är högre än normalt.
Dörren öppnas för ofta.
Dörren är inte ordentligt stängd.
Temperaturreglaget är inte korrekt inställt.
Dörrlisten tätar inte ordentligt.
Kylskåpet har inte ett tillräckligt stort spelrum.
Onormal spänning.

3 Belysningen fungerar inte.
Inte ansluten.
Automatsäkringen eller säkringen har löst ut.
LED-belysningen är trasig.

4 Vibrationer. Kontrollera att kylskåpet står plant.

5 Dörren går inte att stänga ordentligt.

Kylskåpet står inte plant.
Dörren har vänts och är inte korrekt installerad.
Tätningslisten är smutsig.
Hyllorna, lådorna och korgarna sitter på fel plats.

ENERGIBESPARING OCH MILJÖSKYDD
Iaktta följande särskilda anvisningar gällande energibesparing och miljöskydd: 

 • MB-36G är endast avsedd för användning i skafferiet, och är inte lämplig för 
förvaring av mat. 

 • MB-36B är endast avsedd för användning i källaren.
 • Dessa kylskåp är inte lämpliga för infrysning av livsmedel.
 • MB-36G för skafferiet rekommenderas för 17 ºC. Medan MB-36B för källaren 

rekommenderas för 12 ºC.
 • Hyllornas placering vid leverans är den mest energieffektiva placeringen i 

kylskåpet.
 • Följande kombination av hyllor rekommenderas för att energieffektiviteten i 

kylskåpet ska bli så bra som möjligt. Det finns totalt en hylla inuti skåpet. 
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MB-36G MB-36B

 • När omgivningstemperaturen är 25 ºC och MB-36G är tomt, tar det ungefär 30 
minuter att sänka skafferiets temperatur från 25 ºC till 17 ºC. 

 • När omgivningstemperaturen är 25 ºC och vinkylaren MB-36B är tom, tar det 
ungefär 30 minuter att sänka vinkylarens temperatur från 25 ºC till 12ºC 

 • MB-36G rekommenderas för 17 ºC. Energiförbrukningen är 90 kWh/år. Om den 
inställda temperaturen är högre än 17 ºC, blir energiförbrukningen lägre. Om 
den inställda temperaturen är lägre än 17 ºC, blir energiförbrukningen högre.

 • MB-36B rekommenderas för 12 ºC. Energiförbrukningen är 125 kWh/år. Om 
den inställda temperaturen är högre än 12 ºC, blir energiförbrukningen lägre. 
Om den inställda temperaturen är lägre än 12 ºC, blir energiförbrukningen 
högre.

 • MB-36G kommer att avfrostas automatiskt i 20 minuter varje dygn. Medan MB-
36B avfrostas automatiskt i 60 minuter med 36 timmars intervall

 • Kylskåpet bör placeras i den kallaste delen av rummet, på avstånd från 
värmealstrande apparater och inte i direkt solljus.

 • Överpåfyllning av kylskåpet tvingar det termoelektriska kylsystemet att 
användas under längre tid.

 • Minska antalet öppningar av dörren och långvarigt letande, ta ur så många 
objekt som behövs vid varje tillfälle, och stäng dörren så fort som möjligt.

 • En egenskap hos apparater med värmerör, är den tid det tar för apparaten att 
återhämta sig när dörren öppnas och stängs ofta. Det kan vara nödvändigt att 
vänta längre på att temperaturen ska återgå till sin tidigare nivå om dörren har 
varit öppen för länge. Detta är normalt för apparattypen.

 • Tekniken med värmerör kostar bara några ören att använda. Den är miljövänlig 
tack vare att den inte innehåller några klorfluorföreningar (CFC).
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PRODUKTINFORMATIONSBLAD
Datablad för kylapparat

I enlighet med den delegerade förordningen (EU) Nr. 1060/2010

TEMPTECH

Modellbeteckning MB-36G MB-36B

Kategori av kylapparat för hushållsbruk0 10 2

Energieffektivitetsklass Fr G

Årlig energiförbrukning (AEC)1 kWh/år 90 125

Förvaringsvolym, alla utrymmen 30 30

Kylutrymme - -

Vinförvaringsutrymme - -

Svalutrymme - 30

Totalt antal vinflaskor2 - -

Klimatklass3 N N

Luftburet akustiskt ljud re 1 Pw 23 25

Inbyggd/integrerad -/- -/-

Denna apparat är avsedd att uteslutande användas för 
förvaring av vin

NEJ NEJ

0

Kategorier av hushållsapparater för kylning: 1 = Kylskåp med ett eller flera utrymmen för färska matvaror 2 = Kyl- och svalskåp, svalar och vinkylskåp 

3 = Kylskåp med lågtemperaturfack och kylskåp med ett nollstjärnigt utrymme 4 = Kylskåp med minst ett enstjärnigt utrymme 5 = Kylskåp med minst 

ett tvåstjärnigt utrymme 6 = Kylskåp med minst ett trestjärnigt utrymme 7 = Kyl- och frysskåp 8 = Frysskåp 9 = Frysbox; 10 = Universalskåp och övriga 

kylar och frysar 

1

Baserade på resultat från standardiserade provningar under 24 timmar. Den verkliga energiförbrukningen beror på hur apparaten används och var 

den placeras.

2

Den angivna kapaciteten anges som antalet standardflaskor på 0,75 l som kan förvaras i apparaten enligt tillverkarens anvisningar.

3

Klimatklass SN: apparaten är avsedd för användning vid en omgivningstemperatur mellan +10 °C och +32 °C; 

Klimatklass N: apparaten är avsedd för användning vid en omgivningstemperatur mellan +16 °C och +32 °C; 

Klimatklass ST: apparaten är avsedd för användning vid en omgivningstemperatur mellan +16 °C och +38 °C; 

Klimatklass T: apparaten är avsedd för användning vid en omgivningstemperatur mellan +16 °C och +43 °C.
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KORREKT AVFALLSHANTERING AV PRODUKTEN
Denna symbol på produkten eller dess förpackning, innebär att produkten inte 

får avfallshanteras bland vanligt hushållsavfall. Den ska istället föras till 
lämplig återvinningsanläggning för återvinning av den elektriska och 
elektroniska utrustningen.  Genom att  säkerstäl la att  produkten 
avfallshanteras på ett korrekt sätt, hjälper du till att förhindra potentiellt 
negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, som annars kan 
orsakas av felaktig avfallshantering av denna produkt. För mer detaljerad 
information om återvinning av produkten bör du kontakta din kommun, din 
återvinningsanläggning eller den butik där du köpte produkten.


