
 
 

 

 

 

 

Användarmanual 

 
NWC32SB-W 
NWC53SB-W 
NWC53DB-W 
NWC76SB-W 
NWC76DB-W 

NWC150DB-W 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

LÄS OCH FÖ LJ ALLA SÄKERHETSREGLER OCH ANVISNINGAR NOGA FÖ RE ANVÄNDNING. 



VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 

VARNING
Följ dessa grundläggande försiktighetsåtgärder för att 
minska risken för brand, elstötar eller skador när du 
använder kylen: 

 
· Läs denna användarmanual innan du använder kylen för att säkerställa att du får maximal 
nytta av den. 

 

VARNING: 
1) Denna kyl är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller 

mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått handledning eller 
instruktioner om användning av kylen av en person som ansvarar för deras säkerhet. 

2) Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med kylen. 
3) Denna kyl kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller 

mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har fått handledning eller instruktioner om 
säker användning av kylen och förstår de risker det medför. Barn får inte leka med kylen. Rengöring och 
användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn. 

4) Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller andra behöriga 
personer för att undvika fara. 

5) För att undvika fara på grund av instabilitet i kylen måste den fästas i enlighet med anvisningarna. 
6) När du placerar kylen ska du se till att nätsladden inte kläms eller skadas. 
7) Placera inte flera bärbara uttag eller bärbara nätaggregat på baksidan av kylen. 
8) Se till att ventilationsöppningarna, i kylens hölje eller i den inbyggda strukturen, inte blockeras. 
9) Använd inte mekaniska anordningar eller andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen, 

utöver dem som rekommenderas av tillverkaren. 

10) Se till att kylkretsen inte skadas. 
11) Använd inte elektriska apparater inuti kylens fack för lagring av drycker, såvida inte de är av den typ 

som rekommenderas av tillverkaren. 
12) Förvara inte explosiva ämnen som aerosolburkar med en brandfarlig drivgas i denna kyl. 
13) Denna kyl är avsedd att användas för hushållsändamål och liknande tillämpningar, t.ex. 

- personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer 

- lantbruk och av gäster på hotell, motell och andra bostadsmiljöer 

- bed-and-breakfast-miljöer 

- catering och liknande användningsområden som inte är detaljhandel. 
14) Barn i åldrarna 3 till 8 år får fylla på och plocka ur kylen. 
15) För att undvika att drycker kontamineras ska följande instruktioner följas: 

- Att ha dörren öppen under långa perioder kan leda till en betydande 
temperaturhöjning i kylen. 

- Rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med dryck och tillgängliga utloppssystem. 

- Rengör vattenbehållare om de inte har använts på 48 timmar. Spola vattensystemet som är 
anslutet till en vattenförsörjning om vatten inte har tappats på 5 dagar. 

- Om kylen står tom under långa perioder ska den stängas av, avfrostas, rengöras, torkas och dörren ska 
stå öppen för att förhindra att mögel utvecklas i kylen. 

 
· Obs! Denna kyl innehåller det brandfarliga kylmedlet R600a och skummedlet cyklopentan. 
Undvik att komma i kontakt med eld vid transport och användning. 
Anlita en yrkesperson för service när kylen inte fungerar. Lämna kylen på lokal plats för avfallshantering när du 
kasserar den. 

 

– Spara dessa 
instruktioner – 



INSTALLATIONSANVISNINGAR 
 Denna kyl är endast avsedd att vara fristående och får inte vara infälld eller inbyggd. 

 Placera din kyl på ett golv som ger tillräckligt stöd för kylen när den är helt fylld. Justera 

benen på kylens undersida så att den står rakt. 

 Se till att det finns ett fritt utrymme på 10 cm på kylens ovansida, baksida och sidor så att 

luftcirkulationen kan kyla kompressorn och kondensorn. 

 Placera kylen på avstånd från direkt solljus och värmekällor (spisar, värmare, radiatorer, etc.). 

Direkt solljus kan påverka akrylbeläggningen och värmekällor kan göra att elförbrukningen 

ökar. Extremt kalla omgivningstemperaturer kan också medföra att enheten inte fungerar 

korrekt. 

 Undvik att placera kylen i fuktiga områden. 

 Anslut enheten till ett eget, korrekt installerat, jordat vägguttag. Skär inte av och ta inte på 

annat sätt bort det tredje stiftet (jordning) på nätsladden. Eventuella frågor om el 

och/eller jordning ska ställas till en behörig elektriker eller ett auktoriserat 

produktservicecenter. 

 När kylen har anslutits till ett vägguttag behöver den kylas ned under 2–3 timmar innan du 

kan placera något i den. 

 
 

DELAR OCH FUNKTIONER 
 

 

1: Ö vre gångjärn 
2: Tätningslist 
3: Skiljeväggar 

4: Dörrhandtag 
5: Hyllor 
6: Utställningshyllor 
7: Nedre gångjärn 



ANVÄNDNING AV VINKYL MED EN ZON 

Ställa in temperaturregleringen 
 

Knappfunktion 
① Upplåsningsknapp: tryck på knappen i 2 sekunder för att låsa upp 
② Belysnings-/CF-knapp: tryck snabbt för att slå på eller stänga av, tryck länge för att växla mellan Fahrenheit och 
Celsius 
③ Plusknapp: temperaturinställning 
③ Minusknapp: temperaturinställning 

 
Automatisk låsfunktion 
När ingen knapp har använts på 20 sekunder låses knappen automatiskt. När låsning skett kan plus- och 
minusknapparna inte användas. Upplåsningsknappen och belysnings-/CF-knappen fungerar normalt 

 

Automatisk släckningsfunktion 
När ingen knapp använts på 10 minuter stängs belysningen av automatiskt 

 
Justerbart intervall Lägsta 
värde: 5 °C/ 41 °F 
Högsta värde: 18 °C/ 64 °F 

 
Visningsintervall 
Kontrollpanelens temperaturvisningsområde: 0 ~ 37 °C /32 ~ 99 °F 

 
Visningsstabilitet 
I Celsius: När temperaturen som uppmätts av temperatursonden ligger inom ± 1 °C från den inställda 
temperaturen visar temperaturdisplayen det inställda temperaturvärdet 
I Fahrenheit: När temperaturen som uppmäts av temperatursonden ligger inom ± 2 °F från den inställda 
temperaturen visar temperaturdisplayen det inställda temperaturvärdet 

 

Felkod 
EE: ”EE” visas när det skett en kortslutning i temperatursonden eller den är frånkopplad, blinkar, och 
kylningen stoppas 
LL: När temperaturen som uppmätts av temperatursonden är lägre än 0 grader Celsius visas ”LL”, 
blinkar, och kylningen stoppas 
HH: När temperaturen som uppmätts av temperatursonden är högre än 37 grader Celsius visas ”HH”, 
blinkar, och kylningen stoppas 

 
Automatisk avfrostningsfunktion 
När kompressorn körts under 8 timmar stängs den av under 45 minuter 

 

Minnesfunktion 
Styrkortet återaktiveras efter varje avstängning och det inställda temperaturvärdet samt valet av 
Fahrenheit/Celsius förblir desamma som före avstängningen. Avstängningstiden begränsas inte 



Tips 

 
 Kylen är enbart avsedd för lagring av vin. 

 Denna kyl är inte lämplig för kylning av livsmedel. 

 Den rekommenderade temperaturen i vinkylen är 12 °C. 

 Kylens energianvändning är mest effektiv när hyllorna är placerade i fabriksläge. 

 Följande kombination av hyllor rekommenderas för att kylens energianvändning ska bli så 
effektiv som möjligt. 

 När omgivningstemperaturen är 25 °C och det inte finns några flaskor i vinkylen tar det cirka 30 
minuter att höja vinkylens temperatur från 5 °C till 12 °C. Med samma omgivningstemperatur 
tar det ungefär en timme att sänka vinkylens temperatur från 12 °C till 5 °C. Ju mindre 
temperaturintervallet är, desto snabbare går det 

 Den rekommenderade temperaturen i vinkylen är 12 °C. Om den inställda temperaturen är 
högre än 12 °C blir energiförbrukningen lägre. Om den inställda temperaturen är lägre än 
12 °C blir energiförbrukningen högre. 

 När kompressorn körts under 8 timmar stängs den av och avfrostning sker under 45 minuter 



ANVÄNDNING AV VINKYL MED DUBBLA ZONER 
Ställa in temperaturregleringen 

 

 

Knappfunktion 
① Upplåsningsknapp: tryck snabbt för att växla mellan inställning av det övre utrymmet/nedre 

utrymmet, tryck i 2 sekunder för att låsa upp  
② Belysnings-/CF-knapp: tryck snabbt för att slå på eller stänga av, tryck länge för att växla mellan 
Fahrenheit och Celsius 
③ Plusknapp: temperaturinställning 
③ Minusknapp: temperaturinställning 

 

Automatisk låsfunktion 
När ingen knapp har använts på 20 sekunder låses knappen automatiskt. När låsning skett kan plus- 
och minusknapparna inte användas. Upplåsningsknappen och belysnings-/CF-knappen fungerar 
normalt 

 

Automatisk släckningsfunktion 
När ingen knapp använts på 10 minuter stängs belysningen av automatiskt 

 

Justerbart intervall 
Ö vre utrymme: 

lägsta värde: 5 °C/41 °F 
Högsta värde: 18 °C/64 °F 

Nedre utrymme: 
lägsta värde: 5 °C/41 °F 
Högsta värde: 18 °C/64 °F 

 

Visningsintervall 
Kontrollpanelens temperaturvisningsområde: 0 ~ 37 °C /32 ~ 99 °F 

 

Automatisk avfrostningsfunktion 
När kompressorn körts under 12 timmar stängs den av under 30 minuter 

 

Minnesfunktion 
Styrkortet återaktiveras efter varje avstängning och det inställda temperaturvärdet samt valet av 
Fahrenheit/Celsius förblir desamma som före avstängningen. Avstängningstiden begränsas inte 

 
 

Tips 
 Kylen är enbart avsedd för lagring av vin. 

 Denna kyl är inte lämplig för kylning av livsmedel. 

 Den rekommenderade temperaturen i vinkylen är 12 °C. 

 Kylens energianvändning är mest effektiv när hyllorna är placerade i fabriksläge. 

 Följande kombination av hyllor rekommenderas för att kylens energianvändning ska bli så 



effektiv som möjligt. 
 När omgivningstemperaturen är 25 °C och det inte finns några flaskor i vinkylen tar det cirka 30 

minuter att höja vinkylens temperatur från 5 °C till 12 °C. Med samma omgivningstemperatur 
tar det ungefär en timme att sänka vinkylens temperatur från 12 °C till 5 °C. Ju mindre 
temperaturintervallet är, desto snabbare går det 

 Den rekommenderade temperaturen i vinkylen är 12 °C. Om den inställda temperaturen är 
högre än 12 °C blir energiförbrukningen lägre. Om den inställda temperaturen är lägre än 
12 °C blir energiförbrukningen högre. 

 När kompressorn körts under 8 timmar stängs den av och avfrostning sker under 45 minuter 



BESKRIVNING AV VANLIGA FEL 
Om produkten inte fungerar korrekt ska du kontrollera och hantera felen med hjälp av följande 
metoder. Om situationen inte förändras ska du kontakta det lokala servicecentret och ange 
detaljerat modellnamn och produktnummer. 

 
Kylen fungerar inte 

 

 
 

Är strömmen påslagen? 

 

 

 
 

Är nätspänningen för svag? 

 
Belysningen är för svag 

 

 
 

Strömbrytaren för 
belysningen har 
inte tryckts in 

 

 

 
 

Är strömmen 
påslagen? 

Det låter mycket 
 

 
 

Är underlaget jämnt 
och kylen stabilt 

placerad? 

 

 

 
 

Kommer kylen i 
kontakt med andra 

föremål eller väggar? 

 
 

Temperaturen på insidan är inte tillräckligt låg 

 
 
 
 
 

 
 
 

Felaktig 
temperaturinställning – 
välj lämplig temperatur 

 

 
 

Dörren är inte 
ordentligt stängd 

eller öppnas ofta och 
den står öppen för 

länge 

 

 
 

Är platsen utsatt för 
direkt solljus eller är 

den för nära spis 
och andra 

värmekällor? 

 

 
 

Dålig 
värmeavledning – 
kontrollera om det 

finns tillräckligt med 
kylutrymme runt 

kylen 



 
 

Korrekt kassering av denna 
produkt 

 
 
 
 
 

 

 

Den här symbolen på produkten, eller på dess förpackning, 

indikerar att denna produkt inte får hanteras som 

hushållsavfall. Istället ska den lämnas in på lämplig 

avfallsinsamlingsplats för återvinning av elektrisk och 

elektronisk utrustning. Genom att se till att denna produkt 

kasseras på rätt sätt hjälper du till att förhindra potentiella 

negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, 

som annars skulle kunna uppstå 

vid olämplig avfallshantering av denna produkt. Om du vill 

ha mer detaljerad information om återvinning av denna 

produkt ska du kontakta din kommun, den entreprenör 

som hanterar hushållens avfall eller butiken där du köpte 

produkten. 

 


